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  البترول تكريراالجهزه الميكانيكيه فى شركات 

جميع دول العالم لذا تحظى  هى من اهم الصناعات فى ث ان الصناعه البتروليهيح :مقدمه عامه

 بإهتمام خاص من كل شركات تصنيع المعدات. عههذه الصنا

 -وتنقسم المعدات فى مصافى البترول الى :

 معدات دواره مثل:  -1

  المضخاتPumps 

  الضواغطCompressors 

 معدات ثابته مثل: -2

  االفرانHeaters 

  الغالياتBoilers 

  االبراجTowers 

  األوعيهVessels 

  المستودعاتStorage tanks 

  المبدالت الحراريهHeat exchangers 

 .والغاليات البخارية و االفران وسينحصر الحديث فى هذا الجزء عن المبدالت الحرارية

 

 

 

 

 Heat exchangersالمبدالت الحراريه :اوالا 

 -مقدمه:



تعتبر المبدالت الحراريه من اهم المعدات المستخدمه داخل مصافى البترول وذلك النها تحاظ على 

المبدالت  وللحديث عن وترفع كفاءة مصافى البتروللل من مصاريف التشغيل الطاقه ومن ثمَ فإنها تق

 .اإلنتقال الحرارى مبادئ الحراريه البد من فكره مبسطه عن

العمليات الطبيعيه التى تتم داخل مصافى البترول وهو يقوم على ُأسس من اهم يعتبر اإلننقال الحرارى 

 ال تتبدل والتتغير اهمها.طبيعيه 

 ه ال تفنى وال تستحدث من العدم )قانون نيوتن االول(ان الطاق 

 إختالف فى درجات الحراره. وجود ان الحراره تنتقل بين االجسام بشرط  

 Heatوالحرارة ذاتها Temperature  بين درجة الحرارةوهنا البد من التفريق 

ده عند انتقال كميه من أو تكتسبها جزيئات الما افدرجة الحرارة هى  مقياس لكمية الطاقه التى تفقده

 Cاو السلزيوس  Fوتقاس بالفهرنيت   Tويرمز اليها بالرمز  منها وإليهاالحراره 

أو أي  الجزيئاتأو  الذراتوالتي يترافق معها حركة  الطاقةهي إحدى أشكال ف( Heatالحرارة ) اما  

 التفاعالت الكيماويةباإلمكان الحصول على الحرارة عن طريق  و المادةجسيم يدخل في تركيب 

اإلشعاع أو  الشمسالذي يحدث في  كاالندماج النووي التفاعالت النوويةأو  حتراق،كاال

مثل  الميكانيكي )الحركي()ميكروويف( أو  المواقد الكهرومغناطيسيةكما يحدث في   الكهرومغناطيسي

 .االحتكاك

ال  و الحمل الحراريأو  التوصيل حراريأو  اإلشعاعيمكن للحرارة أن تتنقل بين األجسام عن طريق  

لحرارة أن تنتقل بين جسمين أو بين نقطتين في جسم واحد إال إن كانت درجات الحرارة بينهما يمكن ل

بالنقل أو  heat energyوحيثما يوجد اختالف في درجة الحرارة ، تنتقل الطاقة الحرارية  مختلفة

للذرات  internal energyيزيد ذلك الطاقة الداخلية ف عاع من المكان االسخن إلى االبردالحمل أو اإلش

ذلك االبرد فترتفع درجة حرارتها و تنخفض طاقة الذرات االسخن فتتدنى درجة حرارتها. و يستمر 

 thermal equilibriumاالتزان الحراري ب حتى تتساوى درجة الحرارة في  منطقة ) تسمى

ره تتحول الى عليها قطعة الثلج الصلبه إذا تعرضت للحرا واشهر االمثله  Qبالرمز  رة اللحرويرمز   

            حراره تتحول المياه الى بخار ماء.وأذا زادت كمية ال سائله مياه

لكى يتثنى لنا معرفة البد من معرفتها معرفه جيده  لإلنتقال الحرارى معلومه رئيسيه طرق ثالث هناكو

  ما يحدث داخل المبدالت الحراريه.

 

   Method of heat transferطرق إنتقال الحراره

 Radiation   اإلشعاع .1
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 Convection  ل ــالحم .2

 Conductionالتوصيل  .3

  Radiationاالشعاع  -1

يتم انقال الحراره بواسطة االشعه المنبعثه من االجسام السخنه الى االجسام البارده  هوفى هذه الطريق

ة الشمس عن طريق الموجات الكهرومغناطسيه واقرب مثال لهذه الطريقه هو انتقال الحراره من اشع

نتقال الحرارى ال مع العلم ان هذا النوع من اإل الى سطح االرض بواسطة الموجات الكهرومغناطسيه

  يعلب دور كبير داخل المبدالت الحراريه لكنه يلعب دور رئيسى فى االفران.

 Convectionالحمل  -2

تسخين أو تبريد السوئل  وتعتبر هذه الطريقه من اكثر الطرق إستخدماا فى الحياه اليوميه وفيها يتم

والغازات عن طريق تيارات الحمل التى تتكون فى الوسط المحيط بها نتيجة إختالف درجات الحراره 

 العكس و االخذ فى االعتبار ان السوائل والغازات كلما زادت درجة حرارتها كلما خف وزنهاعلى شرط 

ها حيث انه عند التبريد فى اعال اجهزةينما توضع توضع سخانات التدفئه فى اسفل الغرف ب لذا

من وسيلة التسخين فترتفع درجة حرارة الوسط المحيط بها وبهذا يخف وزنه التسخين تنبعث الحراره 

   ويحدث العكس تماما عند التبريد. محدثاا تيارت الحمل فيصعد الى األعلى بينما يهبط الجزء البارد

 Conductionالتوصيل  -3

المواد ذات درجات الحراره  المباشر بين صالاإلت قال الحراره بواسطةتنوفى هذه الطريقه يتم ا

ولهذه الطريقه دور هام داخل المخلتفه حيث يتم انتقال الحراره من المواد الساخنه الى االخرى البارده. 

 المبدالت الحراريه.

 العوامل المؤثرة فى أنتقال الحراره

 الفرق بين درحات الحراره لمادتى التبديل 

 لموصليه الحراريه )نوع المعدن(ا 

  المساحه السطحيه 

 سمك المعدن 

 زمن التالمس 

 إتجاه السريان 

   Temperature difference الفرق بين درحات الحراره لمادتى التبديل -1



فكلما زاد الفرق فى  الفرق بين درحات الحراره لمادتى التبديل طردياا مع تتناسب كمية الحراره تناسباا 

 ع الحفاظ على بقية العوامل االخرى.رارة زاد معدل انتقالها مدرجات الح

 

  
لنفرض هذه المواد لها نفس الوزن والحجم والماده فإن كمية الحرارة المنتقله من  فى الشكل الموضح

 Bالى  Aِيكون اكبر من الكمية المنتقله من الماده  Cالى المادة  Aالمادة 

 

 

Q a     c = MCpΔT = MCp(1000-100) = 900MCp 

 

Q a     b = MCpΔT = MCP (1000-700) = 300MCp 

 
Q a     c / Q a     b = 900MCp / 300MCp = 3:1 

 

ترمز الى السعه الحراريه للمواد وهى  Cpترمز الى وزن المواد وهى متساويه وكذلك  Mحيث 
 .كمية الحراره  Qو الرمز  متساويه

 

  ) Thermal Conductivityلمادهوصليه الحراريه )نوع التا -2

على توصيل الحرارة وتعتبر من اهم العوامل المؤثره على  مادهتعبر عن قدرة الالتوصليه الحرارية 

 الجزيئ للماده حيث انها تختلف بإختالف التركيب ادهوهى خاصيه ثابته لكل م معدل انتقال الحراره

ويرمز اليها فى المراجع العلميه  للسوائل والغازات مع تغير درجة الحرارة. ولهذا فهى متغيره بالنسبه

يستخدم فى معدات التبديل ويعتبر النحاس من اجود المعادن فى التىصيل الحرارى لذا   Kبالرمز 

 الحرارى.

  surface areaلمساحه السطحيه ا -3

أى أنه كلما زادت مساحة السطح  تتناسب مساحة السطح تناسباا طردياا مع معدل انتقال الحرارة

المالمس لمادتى التبادل كلما زاد معدل انتقال الحرارة بينهما و كلما قلت مساحة السطح المالمس 

 لمادتى التبادل كلما قل معدل انتقال الحرارة بينهما.

  Thicknessسُمك المعدن  -4
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ًا مع معدل انتقال الحرارة  كلما قل    أى أنه كلما زادت سُمك المعدنتتناسب سُمك المعدن  تناسباا عكسياا

معدل انتقال  كان لمادتى التبادل كلما كلما قل سُمك المعدن و دتى التالمس امعدل انتقال الحرارة  بين م

 ا.جيدا  االحرارة بينهم

  Residence timeزمن التالمس  -5

مادتى لما زاد زمن التالمس بين أى أنه ك تناسباا طردياا مع معدل انتقال الحرارة زمن التالمس تناسب ي

مادتى التبادل كلما قل معدل كلما قل زمن التالمس بين  التبادل كلما زاد معدل انتقال الحرارة بينهما و

 انتقال الحرارة بينهما.

  Flow directionإتجاه السريان   -6

التأثير البد اوالا من معرفة ولمعرفة مدى هذا فى معدل أنتقال الحرارة تأثيراا مباشر إتجاه السريان يؤثر 

 االشكال المختلفة إلتجاه السريان حيث يوجد طريقتان مستخدمتان فى معدات التبديل الحرارى وهى

  العكسى اتجاه السريانCounter current  

  المتوازى اتجاه السريانparallel current 

فى اتجاهين رى لمعدة التبادل يكون دخول مادتى التبادل الحرا  Counter currentففى النوع االول 

مختلفين بحيث يكون دخول احدى المادتين من جهه واالخرى من االتجاه االخر مما يسمح بتبادل جيد 

 .بينهما وهذا النوع هو االكثر شيوعاا فى معدات التبريد

لنوع فيكون دخول وخروج مادتى التبادل من نفس االتجاه هذا ا  Parallel current أما النوع الثانى

 قليل االستخدام فى صناعة معدات التبديل ويوضح الشكل االتى الفرق بين النوعين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 current parallelاتجاه السريان المتوازى 

 

 
 

 

 

 

 

 



نا من دراسة ذه النبذه المختصره عن طرق االنتقال الحرارى و العوامل المؤثرة فيها البد لبعد هو

 مستفيضه عن معدات التبادل الحرارى و التى هى محور حديثنا فيمل بعد.

 و فيما يلى تقسيم مبسط لمعدات التبديل الحرارى:

 
 

 

 و يتضح من الشكل السابق ان معدات التبادل الحرارى تنقسم الى قسمين اثنين 

 تبادل مباشر  معدات 

 غير مباشر معدات تبادل 

و فى النوع االول يتم التبديل بالتالمس المباشر بين مادتى التبديل كما يحدث فى ابراج التقطير و 

ابراج التبريد اما النوع الثانى فيكون انقتال الحراره عبر وسط ثالث كاألنابيب او المواسير كما 

 واها بالشرح و التفصيل.يحدث فى البدالت الحرارية و األفران و الغأليات و التى سوف نتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدات التبديل الحرارى

 معدات تبديل غير مباشر معدات تبديل مباشر
 

 االفران المكثفات المبردات الغاليات المبدالت الحراريه ابراج التقطير ابراج التبريد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Heat exchangers:المبدالت الحراريه اوالا 

حيث تقوم بالتسخين من المعلوم ان للمبدالت الحراريه عائداا إقتصادى كبير فى صناعة البترول 

حاجه الستهالك مزيد من الوقود فى عملية الوحدات عن طرق تبريد المنتجات دن ال االبتدائى لتغذية

 Fixedالتبريد للمنتجات وبهذا فى توفر من االنفاق الثابت توفر المزيد من معدات التسخين وكذلك 

cost   وكذا مصاريف التشغيلOperating cost 

 ولتعرف على المبدالت الحراريه البد من معرفة المكونات االساسيه لها وكذلك انواعها 

 للمبدل  أألساسيهات المكون 

     األنابيبTubes 

   الغالف     Shell 

   الحواجزBaffles 

  فتحة التهويهVent  

  فتحة التصريفDrain 

   فتحة دخول الغالفShell inlet nozzle 

   فتحة الخروج من الغالفShell outlet nozzle 

  فتحة دخول المواسيرTube inlet nozzle 

    فتحة الخروج من المواسير Tube outlet nozzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االساسيه للمبدل: األجزاءفوائد 

 :"TUBES"( االنابيب 1

لزوجه  واألخف الحرارةدرجه  في األقل المادةوعاده ما يكون  الحراريالتبديل  مادتي احديوبها تمر 

 التآكلمعدالت  في  واألعلى

 

 

 :"SHELL"( الغالف2

 احديوتمر به  الحراريوبه يوجد كل مكونات المبدل  الحراريللمبدل  الخارجير عن الجسم وهو يعب

حتى ال  التآكل في واألقل لزوجةلا في واألعلى الحرارةدرجه  في األعلى نما تكوالتبديل وعاده  مادتي

 للمبدل.  الرئيسيالجسم  فييحدث تأكل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :BAFFLES"واجز "( الح3

 الحراريةداخل المبدالت  إلهامه األجزاءمن  "Impingement baffles"تعتبر حواجز االصطدام 

 إنها" كما shellاندفاع السوائل داخل جسم المبدل " نتيجةالمبدل من النحر  أنابيبتحمى  إنهاحيث 

 التبادل . مادتيبين  الحرارةتساعد على التبادل الجيد لدرجات 

 



 ":vent"التهوية(فتحه 4

 وتستخدم هذه الفتحه لطرد الهواء داخل المبدل عند بدايه دخوله التشغيل.

 

 :"drain(فتحه التصفيه"5

وتستخدم لتصفيه المبدل من السائل الذى يمر فى الغالف اثناء خورج المبدل من التشغيل وادخاله 

 .للصيانة

 ":ng headfloati(الرأس العائم "6

يركب داخل الغالف ولكنه غير مثبت به اى انه حر الحركه "عائم" ويثبت به احدى نهايتى االنابيب 

 ات الحراره  المختلفه.وبما انه عائم فأنه يسمح لالنابيب بالتمدد واالنكماش عند تعرضه لدرج

  

 

  

 

 



 المبدالت أنواع 

 

 

 

 

 

 

 Head Exchanger Fixedلمبدل ذو الرأس الثابت أوال: ا

هذذذا النذذوع مذذن ابسذذط أنذذواع المبذذدالت الحراريذذة وهذذوا كمذذا مبذذين فذذي الشذذكل االتذذى يتكذذون مذذن األجذذزاء  

الرئيسية للمبدل ولكن في نهايته تكون األنابيب مركبه في رأس ثابت ممذا يعذوق عمليذه التمذدد لألنابيذب 

ولذلك ال يستخدم هذا النوع من المبذدالت الحراريذة إال تحذت ظذروف إذا تعرضت لدرجات حرارة مرتفعه 

 ( لذا فهو قليل االنتشار ...65C ـتشغيل محدده)فرق درجات الحرارة ال يتجاوز أل

 

 

 

 Uالمبدل ذو حزمة مواسير على شكل  المبدل ذو الرأس العائم  ثابت المبدل ذو الرأس ال



 "   " Floating head exchangerالمبدل الحراري للرأس العائم  ثانيا :

 

تم  التي الرئيسية األجزاءول ويتكون من نفس تكرير البتر مصافي فياستخداما  األنواع أكثروهوا من 

 لألنابيبوهذا يسمح   floating headمركبه برأس عائم  نهاية األنابيبالتحدث عنها سابقا غير انه 

جميع  فيشائع االستعمال ويستخدم وهوا ما يجعله  الحرارةبالتمدد واالنكماش عند اختالف درجات 

   ظروف التشغيل مهما اختلفت هذه الظروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " :"Uالمواسير على شكل حرف ثالثاا : ثالثا... المبدل الحراري ذو 

فى الرأس الثابت للمبدل  أنبوبهكل  طرفيتثبت  Uوفى هذا النوع تكون حزمه المواسير على شكل حرف 

زمه وعندما يراد تنظيف هذا المبدل البد من سحب ح SHELL"يمكنها التمدد واالنكماش داخل الغالف "

 " REBOILERS" الغلي أعادهللخارج وهذا النوع شائع االستخدام فى مبدالت  األنابيب

 البخار بداخلها . تكثفالتى تعمل بالبخار حيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لتثبيت أنابيب المبدالت فى رؤوس التثبيت المختلفةالطرق 

  يوجد ثالث طرق رئيسيه لتثبيت المواسير برؤوس التثبيت :

 triangular pattern"المثلث"الشكل  .1

 ".square patternالشكل المربع " .2

 diagonal square pattern"الشكل المربع المائل "المعين"  .3

 

 
 

 

 "triangular pattern ".. الشكل المثلث أوال
 

الشكل السابق ومن كما هوا موضح ب رأس التثبيت على شكل مثلث فيوفيه يتم تثبيت المواسير 

سعه اكبر من  إلىرأس التثبيت مما يؤدى  فيمميزات هذا النوع امكانيه تركيب اكبر عدد من المواسير 

وبعضها البعض يكون  األنابيبفراغ بين  أنالمبدل على نفس مساحه رأس التثبيت ولكن من عيوبه 

 روفة.المع الميكانيكيةصغيرا جدا بحيث يصعب تنظيفها من الخارج بالطرق 

 

 

 ".:square patternثانيا... الشكل المربع "

 الشكل المثلث              

 الشكل المربع              

 الشكل المربع المائل              



 

وفيه يتم تثبيت المواسير على رأس التثبيت على شكل مربع كما هوا موضح بالشكل السابق ومن 

المبدل  أنابيبمما يسهل تنظيف  نسبيا كبيرةالمسافات بين المواسير تكون  أنمميزات هذا النوع 

رأس التثبيت مما يقلل من عدد  فيمن عيوبه انه يشغل حيز اكبر والكن  المعروفة الميكانيكيةبالطرق 

 .لنفس حجم المبدل أنابيب

 :diagonal square pattern" ثالثا...الشكل المربع المائل " المعين" "
 

درجه كما  45 بزاويةرأس التثبيت على شكل مربع ولكنه مائل  فيوفى هذا النوع يتم تثبيت المواسير 

مما جدا  كبيرةبين المواسير تكون  المسافة أنل السابق ومن مميزات هذا النوع الشك فيهوا موضح 

" مما يجعله شائع  shellمن الخارج سهال جدا ويعطى سعه اكبر لغالف المبدل " األنابيبتنظيف  يجعل

 والكن الثقيلةمثل خام البترول وغيره من السوائل  العالية اللزوجةتسخين المواد ذات  فياالستخدام 

 .برأس التثبيت المثبتةمن عيوبه قله عدد المواسير 

 

 :نابيب المبدالتالأ لشكل السريان داخل  الطرق المختلفة

 

أو اربع  tow passesأو فى اتجاهين   One passيكون السريان داخل االنابيب  اما فى اتجاه واحد 

 كما هو موضح بالشكل االتى  Four passesاتجاهات 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  Reboilersإعادة الغلى  اا:مبدالتثاني

اعذذادة الغلذذى فذذى تسذذخين قذذاع االبذذراج وخاصذذة ابذذراج فصذذل الغذذازات مثذذل بذذرج فصذذل  تسذذتخدم مبذذدالت

وغيرهذا  Absorberثذل ابذراج االمتصذاص م وابرج وحدات المعالجة Debutanizer towerالبيوتان 

 اعادة الغلى نوعان اساسيان هما: المعالجة االخرى. ويوجد من مبدالت ابراج وحداتمن 

 اعادة الغلى ثيرموثيفون  مبدلThermosyphon reboiler 

 اعادة الغلى  ِكيتل   مبدلKettle 

 بعض المنتجات  و فى تسخين اوعية الغلى وكذلك يستخدم رواجع االبراج Steamويستخدم البخار 

 .خين فى عملية التس

 Thermosyphon reboilerاعادة الغلى ثيرموثيفون  مبدل (1

وال يذتم وهو يشبه فى اجزائه المبدل الحرارى ولكن يختلف عنه فى انه ال يستخدم اال فى التسذخين فقذط 

فيه اية عمليات فصذل بذل هذو يسذتخدم فذى اعذادة الغلذى فقذط بينمذا يذتم الفصذل فذى ابذراج الفصذل ويمكذن 

 لعمل . اا حسب المساحه المتاحه وطبيعة اتركيبه رأسياا وافقي

 

 

 

 Kettleاعادة الغلى  ِكيتل   مبدل (2

اعذادة الغلذذى فذى تسذذخين وفصذل قذذاع ابذرج الفصذذل للمركبذات البتروليذذه  يسذتخدم هذذا النذذوع مذن مبذذدالت

الخفيفذذه جذذداا مثذذل فصذذل البروبذذان والبيوتذذان مذذن خلذذيط )البنذذزين االبروبذذان ا البيوتذذان( حيذذث يذذتم دخذذول 

علذى عكذس  -لخليط من اسفل وعاء الغلى ويتم الفصل فى داخله حيث يتوفر فراغ كافى لعمليذة الفصذل ا

)ألبروبان والبيوتذذان(من اعلذذى الوعذذاء الذذى بذذرج الفصذذل ومذذن َثذذم تخذذرج المذذواد الخفيفذذه  -النذذوع االول 

ن( مذذن اسذذفل لضذذبط المواصذذفات االنتاجيذذه او لفصذذلهما عذذن بعضذذهما بينمذذا تخذذرج المذذواد االثقذذل)البنزي

 داخليه لحجز المواد الثقيله نسياا. بحواجز وعاء الفصل الذى يكون مذود

 Thermosyphonوعاء اعادة الغلى                



 

 

ويالحذذا ان ارتفذذاع حذذاجز السذذوائل اعلذذى مذذن مسذذتوى االنابيذذب ممذذا يذذؤدى اى غمذذر حزمذذة االنابيذذب فذذى 

 السائل فؤدى ذلك الى رفع كفاءة الغاليه.

 

 

 

 

 

 

 Kettle   وعاء اعادة الغلى              

 حاجز سوائل 



 Condensersات  المتكثف:ثالثاا 

الى الحالذه السذائله حيذث ان  تستخدم المكثفات عموماا فى تحويل المنتجات البتروليه من الحاله البخاريه

او غذازات  "Vapor"المنتجذات البتروليذة التذى تخذرج مذن اعلذى االبذراج تكذون فذى حالذة ابخذرة معظم 

"Gases" .ه المكثفذات إمذا ان تكذون مائيذة او وهذذ يتم تحويلهذا الذى الحالذة السذائلة بواسذطة المكثفذات

 هوائيه:

 Water condensersالمكثفات المائيه  (1

 Cooling Waterوهى تشبه الى حد كبير المبدالت الحراريذه اال ان احذدى مذادتى التبذادل يكذون المذاء 

ولهذذذا النذذوع مذذن الميذذاه مواصذذفات خاصذذه سذذيتم الحذذديث عنهذذا الحقذذاا. ويتميذذز هذذذا النذذوع مذذن المبذذدالت 

 راريه بعدم حاجته للعزل الحرارى حتى يسهل عملية فقد جزء من الحراره الى الجو.الح

 condensers Air المكثفات الهوائيه  (2

 Airيذذذتم جذذذزء كبيذذذر مذذذن التكثيذذذف والتبريذذذد فذذذى مصذذذافى البتذذذرول بواسذذذطة المكثفذذذات البتروليذذذه 

condensers   والمبذردات الهوائيذهAir coolers تتركذب مذن مروحذة تذدفع وهمذا ال يختلفذان كثيذراا و

ذات زعذذانف لزيذذادة مسذذاحة سذذطح الذذتالمس للحصذذول علذذى اعلذذى معذذدل الهذذواء خذذالل مجموعذذة انابيذذب 

مذذن كفذذاءة التبريذذد ومروحذذة دفذذع الهذذواء إمذذا أن تركذذب اعلذذى  %30انتقذذال للحذذراره  وهذذى تُزيذذد حذذولى 

ركذب اسذفل االنابيذب أو أن ت  Induced draft fanالالنابيذب ويسذمى هذذا النذوع بالسذحب المسذتحث 

 ويوضح الشكل الالتى النوعين   Forced draft fanسحب مدفوع او جبرى وتسمى 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Cooling towers رابعاا:ابراج التبريد

ى تبريذد المعذدات المتحركذه تستخدم ابراج التبريد فى تبريد المياه ذ ات الحذرارة المرتفعذه المسذتخدمة فذ

والمبردات المائية بغرض اعادة استخدامها مرة اخرى وتعتبر ابراج التبريد من معدات التبريذد المباشذر 

حيذث يذدخل الهذواء مذن اسذفل  حيث يستخدم الهواء لعملية التبريد بالتالمس المباشر بين الماء والهذواء

 ولدفع الهواء المستخدم هناك نظامين : اعلى الى اسفلالبرج متجهاا الى االعلى بينما تسقط المياة من 

 

  Forced Draftالسحب الجبرى  (1

وفيه تركب مراوح التبريد اسفل بذرج التبريذد علذى مسذتوى االرض ومذن مميزاتذه سذهولة 

صيانة المراوح ولكن مذن عيوبذه ان جذزء مذن الهذواء المذدفع العلذى المحمذل بذرذاذ الميذاة 

 يه مما يقلل من كفاءة التبريد.يسقط مره اخرى بفعل الجاذب

  Induced draftالسحب المستحث  (2

وفيه تركب المراوح فى اعلى برج التبريد حيث يسحب الهواء من خالل البرج الذى اعلذى ومذن مميزاتذه 

 ارتفاع كفاءة التبريد ولكن من عيوبه صعوبة صيانته .

تفتيتهذا وزيذادة الذتالمس بينهذا وبذين وتحتوى ابراج التبريد عادة علذى عوائذق فذى مسذار الميذاه لتقذوم ب

 الهواء مما يزيد فى كفاءة التبريد. ويعتمد معدل التبريد فى هذه االبراج على:

 كمية المياه الداخله الى برج التبريد 

 درجة حرارة المياه الداخله للبرج 

  درجة حرارة الجو 

 نسبة الرطوبه فى الجو 

 كمية هواء التبريد 

 حجم البرج 

 

حتذى ال  50Cة ان اقصذى درجذة حذراره مسذموح بهذا للميذاه الداخلذه للبذرج ال تزيذد عذن كما يجب مراعذا

 .مما يقلل من كفاءة التبريد تترسب قشور حول مواسير توزيع المياه

 

 

 



  FFiirreedd  hheeaatteerrأالفران  أالفران      

 

 

 

 

 

 

 



 -مقدمه:

الحذراره االزمذة  تعتبر االفران من اهم المعدات التى تستخدم فى مصافى تكرير البترول حيث انها مصدر

لرفع درجة حرارة المواد البترولية الى درحة الحراره االزمة للتشغيل فى جميع الوحذدات المختلفذة للذتم 

عمليذذات الفصذذل لجميذذع المنتجذذات البتروليذذة كذذلج علذذى حسذذب درجذذة حذذرارة غليانذذه وكذذذلك هذذى مصذذدر 

ه االزمة إلحداث التفعالت الكميائيذه الحراره االزمة لرفع درجة حرارة المواد البترولية الى درحة الحرار

 داخل المفاعالت المستخدمة فى مصافى تكرير البترول.

ورغم االهميه الشديدة لالفران اال أنها من اكثر االجهزه خطورة او تعقيداا داخل وحدات التشفيل ومذن َثذمَ 

صذذة فذذى فهذذى تحظذذى باهتمذذام خذذاص مذذن شذذركات تصذذميم المعذذدات البتروليذذه وخاصذذة الشذذركات المخت

 صناعة المعادن واجهزة التحكم ودوائر الحماية وغيرها من االجهزة المستخدمة فى تصنيع االفران.

وتعتبذذر االفذذران مذذن معذذدات التبذذديل الحذذرارى الغيذذر مباشذذر حيذذث يكثذذر فيهذذا االنتقذذال الحذذرارى بطريقذذة 

وبطريقذة    Radiation sectionأو مذا يسذم بذـ  Burnersفى منطقذة المواقذد   Radiationاالشعاع 

وكذذلك عذن طريذق التوصذيل  Convection sectionفى اعلى مكذان مذن الفذرن  Convectionالحمل 

Conduction  .داخل مواسير الفرن 

 

 

 

 

 

 

 

 إنتقال الحراره بالتوصيل عبر مواسير الفرن

 مواسير الفرن

صور


 Type of  furnace  -أنواع االفران:

 تصنف االفران من حيث الشكل الى ثالثة انواع رئيسيه هى :

 دوقيه االفران الصنBox furnace  

  االفران االسطوانيهCylindrical furnace 

  االفران الهرميةA-Frame furnace 

 Box furnace اوال: االفران الصندوقيه  

وتسذذمى بهذذذا االسذذم نسذذبة الذذى شذذكلها الصذذندوقى  وهذذو مذذن اكثذذر االنذذواع اسذذتخداماا فذذى مصذذافى تكريذذر 

كنذذذه مذذذن تسذذذخين كميذذذات كبيذذذرة مذذذن السذذذوائل البتذذذرول وذلذذذك لسذذذهولة الذذذتحكم فذذذى حجمذذذه ممذذذا يم

 الهيدروكربونية فى وحدات التشغيل لمختلفة.

 ويمكن تقسيمه حسب شكله الى :

 فرن صندوقى ذو غرفة إحتراق واحدة 

  فرن صندوقى ذو غرفتى  إحتراق 

 ومن حيث وضع المواسير بداخله الى :

 فرن صندوقى ذو مواسير رأسية 

 فرن صندوقى ذو مواسير ُأفقيه 

 الى: Burnersمن حيث وضع المواقد و

  فرن صندوقى ذو مواقد جانبيهSide burners 

  فرن صندوقى ذو مواقد سفليهBottom burners 

  فرن صندوقى ذو مواقد علويهTop burners 

 ( الفرن الصندوقى ذو غرفة االحتراق الواحدة.1

والحمذذل  Radiationع يتكذذون هذذذا الفذذرن مذذن غرفذذة إحتذذراق واحذذدة ويختلذذف مكذذان منطقذذة االشذذعا

Convection  طبقاا لمكان المواقدBurners وغلباا ما يستخدم هذا النوع فى االحمال المتوسطة 

  



 ( الفرن الصندوقى ذو غرفتى إحتراق.2

ومنطقذذه واحذذدة للحمذذل  Radiationيتكذذون هذذذا الفذذرن مذذن غرفتذذى إحتذذراق اى منطقتذذين  لالشذذعاع 

Convection  طبقذذاا لمكذذان المواقذذدBurners  واحيانذذا تكذذون منطقتذذى االشذذعاع منفصذذلتين تمامذذاا عذذن

 بعضهما ولكنهما مشتركتين فى منطقة الحمل  وغلباا ما يستخدم هذا النوع فى االحمال العالية.

 Cylindrical furnaceثانياا: االفران االسطوانيه 

ه حراريذذذة يتكذذذون هذذذذا النذذذوع مذذذن وعذذذاء إسذذذطوانى  مصذذذنوع مذذذن الصذذذلب ومذذذبطن مذذذن الذذذداخل ببطانذذذ

Thermal Insulation  وعادة ما تكون المواقذد باسذفله بينمذا تكذون المواسذير معلقذة رأسذياا ويتكذون

من نفس أجذزاء الفذرن الصذندوقى اال انذه يشذغل مسذاحة اقذل وغلبذاا مذا يسذتخدم هذذا النذوع فذى االحمذال 

 الصغيرة.

 

 االفران االسطوانيه 



 

 

 

 الفرن الصندوقى ذو غرفتى إحتراق 



 

 الفرن الصندوقى ذو غرفة إحتراق واحدة  



 

 

 

 

 



 سيه لالفرانالرئياالجزاء 

 ومن  هذه االجزاء:تتكون منها جميع االفران مهما اختلفت انواعها واشكالها   هناك اجزاء رئيسية

   الجسم الخارجى للفرن The heater body 

    البطانة الحراريهThermal Insulation 

          منطقة الحملConvection section 

         منطقة االشعاعRadiation section 

     مواسير التغذيةFeed tube                

   حوامل المواسيرTube supports          

   مواسير البخار  Steam tube                 

   المدخنةStack                                 

 وصالت بخار التنظيف  Snuffing steam  

  فتحات مالحظة اللهبPeepholes            

     المواقدBurners                            

   مسخن الهواءAir preheater               

 

  The heater bodyالجسم الخارجى للفرن   (1

وهو الذى يكون الشكل الخارجى للفرن ويصنع من الواح الصلب ويركب به كل اجزاء الفرن ويثت علذى 

 قواعد خرسانيه  ويصمم بعنايه فائقه ليكون مقاوم لالهتززات والحرارات العاليه

  

 Thermal Insulationبطانة الحراريه   ال (2

تتوافر حاليذاا مذواد عذزل متطذورة ذات ناقليذة حراريذة منخفضذة تسذتخدم لعذزل أنابيذب الميذاه السذاخنة و 

الحراريذذة وتذذوفير الطاقذذة. ويمكذذن  ن والمراجذذل ممذذا يقلذذل مذذن التسذذريبأنابيذذب البخذذار وجذذدران األفذذرا



تذذبطن جميذذع االفذذران  كة والطاقذذة الحراريذذة المسذذتهل فذذي المائذذة مذذن 20-5إلجذذراءات العذذزل تذذوفير مذذن 

 بطبقة من الطوب الحرارى وبطبقه من الفيبر الزجاجى وذلك لالهداف االتيه:

a)  المحافظه على حرارة الفرن بالداخل 

b)  امتصاص الحرارة عبر مادة الفيبر الزجذاجى ثذم اشذعاعها مذرة اخذرى داخذل الفذرن

التبريذذد المفذذاجئ للمواسذذير عنذذد التطفئذذة ممذذا يذذؤدي الذذى زيذذادة كفذذاءة الفذذرن وعذذدم 

 االضطرارية.

c)  عدم تسذريب جذزء مذن الحذرارة داخذل الفذرن السذطح الخذارجى حفاظذاا علذى سذالمة

 العاملين . 

 Convection sectionمنطقة الحمل          (3

يهذا يذتم انتقال الحراره بالحمل داخل االفران وغالبا ما تكذون اعلذى الفذرن وفوهى المنطقة التى يتم فيها 

االسذذتفاده مذذن حذذرارة نذذواتج االحتذذراق قبذذل خروجهذذا مذذن الفذذرن عبذذر المدخنذذه فذذى تسذذخين التغذيذذه قبذذل 

وغالبا ما تستخدم هذه المنطقة فذى توليذد البخذار ممذا يذوفر عائذد اقتصذادى جيذد دخولها منطقة االشعاع 

نابيذب فذى هذذه المنطقذه تج االحتذراق يذتم تصذميم االمن االفران .وللحصول على اكبر قدر من حرارة نوا

 من مادة النحاس لتازيد من معدل انتقال الحراره. Finsبأساليب خاصة حيث يتم تزويدها بزعانف 

 



 Radiation sectionمنطقة االشعاع         (4

( مذن كميذة %70 - %60حيذث يذتم فيهذا تزويذد التغذيذة بحذوالى ) تعتبر هذه المنطقه اهم مناطق الفرن

سذواءا أكانذت  وتوجد هذة المنطقذه بذالفرن فذى الجذزء المواجذه للمواقذد مباشذرة طلوبةالحرارة الكلية الم

أو بجوانبة أو بذأعاله ولهذذا فذإن التسذخين يذتم فذى هذذه المنطقذة بواسذطة ة فى اسفل الفرن المواقد مثبت

وألهميذذة هذذذه المنطقذذة وخطورتهذذا يذذتم اإلشذذعاع المنبعذذث مذذن المواقذذد مباشذذرة نتيجذذة إشذذتعال الوقذذود 

 كم فى معدالت الحريق داخل الفرن زويدها بأحدث اجهزة قياس الحراره حتى يتم التحت

 

                Feed tubeمواسير التغذية     (5

زع داخل الفرن وتسمى حسب التى تسخدم فى تسخين التغذية داخل الفرن وهى تووهى المواسير 

 المنطقة التى تتواجد فيها:

a)  مواسير الحملConvection tube  

لزيادة معدل  Finsوتزود هذه المواسير بزعانف وهى المواسير التى تدخل التغذية  للفرن من خاللها 

 انتقال الحرارة  ومن َثم تُزيد من كفاءة الفرن .

b)  مواسير االشعاعRadiation tube  



رجات وهى اهم مواسير الفرن ولكونها توجد فى منقطة االشعاع اى بجوار المواقد لذذا فهذى تتعذرض لذد

هزة قيذاس دقيقذذة وتجذزود بذذاججذذداا ولهذذا فهذى تصذذنع مذن مذذواد خاصذة مذن سذذبائك الصذلب حذرارة عاليذة 

.وعنذد تركيذب هذذة المواسذير جنذب التسذخين الزائذد لهذذه المنطقةسطحها حتذى نتلقياس دراجات حرارة 

 إلزالة الفحم. البد من ترك مسافات مناسبة للتمدد كما البد من استخدام وصالت خاصة

يحذدد عذددها علذى اسذاس طاقذة  Passesيتم وضعها فى الفرن على هيئة صذفوف ومسذارات متوازيذة و

 الفرن وقد يصل عددها الى عشرة مسارات واكثر فى االفران الكبيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Tube supportsحوامل المواسير   (6

ه الحوامل بعناية فائقة بحيث ال ويتم تصميم هذ   Hangersعلى حواملترتكز المواسير داخل الفرن 

كما البد ان تكون حرة الحركة من احد الطرفين ليسهل تمددها تتعرض المواسير لإلنحناء اذا قل عددها 

 عند اختالف درجات الحرارة 

                   Steam tubeمواسير البخار   (7

قة الحمل قبل خروجها الى المدخنه وفيها يتم إستخدام  حرارة نواتج االحتراق فى انتاج البخار فى منط

 مما يرفع كفاءة الفرن ويوفر المعدات المستخدمة فى إنتاج البخار 

      Stackالمدخنة    (8

وتصنع المدخنة عادة حيث يخرج منها نواتج االحتراق الى الجو المدخنة من االجزاء الرئيسية للفرن 

مد سحب نواتج االحتراق من الفرن على ويعتببطانة حرارية من الواح الصلب ومبطنة من الداخل 

ارتفاع المدخنة قكلما كان ارتفاع المدخنة اكبر كلما كان سحب نواتج االحتراق اسرع .وتزود جميع 

فيها  O2لها ومعرفة نسبة االكسجين باجهزه لتحلي  بفتحة الخذ عينة من نواتج االحتراق او داخنمال

ضبط ظروف التشغيل . ويراعى عند انشاء المداخن ان  ومن ثم يمكن ضبط نسبة هواء االحتراق وعلية

 عند التصميم . البيئة وكذلك يراعى اتجاه الرياح و سرعتهاتكون مرتفعة لعدم تلوث 

 فى االفران انواع السحب

 Natural draft أوال : السحب الطبيعى 

ارتفاع المدخنة اكبر فكلما كان   Stack heightوفية يعتمد السحب داخل الفرن على  إرتفاع المدخنة 

 من اقدم االنواع واقلها إنتشاراا  كان السحب اكبر والعكس ويعتبر هذا النوع 

 

 Mechanical Draft ثانياا : السحب الميكانيكى 

 ويوجد منه ثالثة انواع :

  Induced draftالسحب المستحث    .1



ل الفرن  إلحداث تفريغ وفية يتم استخدام مروحة سحب بعد الفرن لسحب نواتج االحتراق من داخ

 للهواء بداخله مما يساعد على دخول الهواء الالزم التمام عملية االحتراق 

 

  

     Forced draftالسحب الجبرى  .2

 قبل الفرن لدفع الهواء الالزم لالحتراق الى داخل الفرن   Forced fanوفية يتم استخدام مروحة هواء 

 

 

  Balanced draftالسحب المتوازن  .3



تبر افضل االنواع الثالثة وأكثرها إنتشاراا فى مصافى تكرير البترول وفيها يتم استخدام مروحة دفع يع

قبل الفرن تعمل على دفع الهواء الالزم لالحتراق لداخل الفرن ومروحة سحب  Forced fanللهواء 

 بعد الفرن  Induced fanلنواتج االحتراق 

 

  Snuffing steamوصالت بخار التنظيف  (9

فى وصالت خاصة تزود بها جوانب الفرن وتستخدم فى اغراض عديده منها كسح غرفة االحتراق وهى 

 .ق قد تحدث داخل الفرن الى سبب مابداية التشغيل او تطفئة اى حرائ

            Peepholesفتحات مالحظة اللهب  (10

 ه:موزعة بانتظام وتستخدم فى وظائف عد  توجد على جانبى الفرن وهى فتحات

 ضبط حريق المواقد 

  مراقبة لون اللهب وطوله 

 مراقبة اى تسريب من مواسير التغذية 

  مراقبة اى تشقق بالبطانة الحرارية 

 مراقبة اى حرائق داخل الفرن 

 

 

 

 فتحات مالحظة اللهب



                               Burnersالمواقد     (11

جوانب وفى بعذض االحيذان فذى من اهم اجزاء الفرن ويمكن تركيبها اسفل الفرن او على التعتبر المواقد 

وقد روعى فى تصذميم المواقذد ان تعمذل بذانواع متعذدده مذن الوقذود ولكذن اهمهذا واكثرهذا انتشذارا  اعاله

 هى:

 Gas burnersمواقد الغاز    (1

 Fuel oil burnersمواقد المازوت  (2

 Dual fuel burners(Gas-Oil burner)مواقد الغاز والمازوت  (3

وذلك النها مصدر الخطوره داخذل الفذرن لذذلك يذتم احاطتهذا بطبقذة مذن ة فائقه تصميم المواقد بعنايويتم 

وصذالت البطانة الحرارية السميكة تتحمل الحراره العالية وتصمم البطانة الحراريذة بحيذث تحتذوى علذى 

لضذبط شذكل اللهذب عذن طريذق  تمدد تحمها من االنهيار عند التعرض للحرارت العالية كما انها تستخدم 

فإذا ُكسر جزء من هذه  البطانة فإن إتجذاه اللهذب سذوف   Secondary Airى  بالهواء الثانوى ما يسم

 .يتغير من َثمَ يتغير التوزيع الحرارى داخل الفرن 

 

 Gas burnersمواقد الغاز    (1

يركذب فذى اخرهذا  وهو من اهم االنواع واكثرها انتشاراا ويكون من ماسوره معدنية مذن الصذلب المعذالج

تخذذرج منهذذا   Burner dutyلتحديذذد طاقذذة المواقذذد بهذذا ثقذذوب صذذغيره مصذذممه بعنايذذة  Tips فذذوانى

   .الغازات لتحترق فى غرفة االحتراق  ولهذا فهى مصممه لتتحمل درجات حرارة عالية



 

 

 

 Lighting of gas burner موقد الغاز    طريقة اشعال الفرن ب

 ازات الحريق تجهيز دائرة غFuel gas system  والتأكد من عدم وجود متكثفات داخل مجمع

 وان الضغط بداخلها مناسب لتشغيل  Knock out drumالغاز 

  ضبط الموقد و التأكد من تركيبة فى المكان الصحيح بالفرن وان جميع الخطوط المتصلة به فى

 وضعها الطبيعى 

 تى ال يحدث تسريب للغازات داخل غرفة االحتراق غلق جميع صمامات الغاز المؤدية للموقد ح 



 كسح غرفة االحتراق جيداا بالهواء او البخارheater purge  م وجود اى مواد لتأكد من عد

اشتعال داخل غرفة الحتراق قد تؤدى الى تكوين مخاليط انفجارية والتاكد من ذلك عن طريق اخذ 

    Explosion meterها جيداا عينة من الهواء الموجود فى غرفة االحتراق وفحص

  بعد انتهاء عملية الكسح والفحص يتم إشعال المرشدPilot وألتأكد من اشتعالة  الخاص بكل موقد

  وإال يتم غلق صمامات الغاز فوراا حتى ال تدخل غازات الحريق الى غرفة االحتراق 

  يتم أطفائها فوراا  د والتأكد من إتمام االشتعال بها إالفتح صمامات الغازات الى الموق 

  ضبط هواء االحتراق للحصول على إشتعال جيد ثم ضبط الضغط داخل غرفة االحتراق إلحداث

 المناسب داخل الفرن  Draftالسحب 

  مراقبة حرارة الخارج من الفرنCoil out let temperature   وكذلك حرارة سطح الواسير

skin temperature ناسبة لتصميم الفرن. مع رفع درجات الحراره بمعدالت م 

 

 of gas burner Shutting موقد الغاز    ب الفرن طريقة إطفاء

 النزول التدريجى بدرجات الحراره 

 اطفاء جميع المواقد باتدريج حسب معدل النزول بدرجات الحرارة 

 الغلق الجيد لجميع صمامات الغاز لتأكد من عدم تسريب الغاز داخل غرفة االحتراق 

 ات الهواء للمواقد لتبريد غرفة االحتراق مع فتح بوبات المدخنة بالكاملفتح جميع بواب 

  فتح كل بوبات المراقبةpeephole  لمراقبة الفرن مراقبة جيده ولمزيد من هواء التبريد 

 

 



 burners Fuel oil   مواقد المازوت (2

اصغر لمازوت  وبداخلها ماسورة Atomizing steamيتكون موقد الغاز من ماسورة بخار التزرير 

يخرج  Tipوبطرف الموقد شكل شبة مخروطى به ثقوب صغيره تسمى الفوانى   Fuel oilالحريق 

منها المازوت على شكل رذاذ ليشتعل ولهذا البد من تسخين المازوت الى درجة حرارة تكفى لسهولة 

مازوت        ذو ضغط اعلى من ال وكذلك البد من ان يكون بخار التزرية  (C 120- 100)التزرية 

(10-12Kg/cm2)  وذو درجة حرارة(270-250C)  َللحصول على تزرية جيده للمازوت ومن َثم

 يسهل إشتعاله.

 

 

 

 



 burner Fuel oil Lighting of     طريقة اشعال الفرن بموقد المازوت

  تجهيز دائرة المازوت :اوال

 المستودع  مازوت فىالتأكد من منسوب الthe tank level  

  التأكد من درجة حرارة المازوت الخارج من مسخن البخارSteam heater  بحيث تكون فى

 للحصول على لزوجة مناسبة ألشتعال  (120C-100)حدود

  التأكد من النظام يسير فى المسار الطبيعىLine up       وان ضغط المازوت الخارج فى حدود

(8-12Kg/cm2)  

 تجهيز الموقد ثانياا:

  التأكد من نظافة فوانى المواقدBurner tips  وان جميع الثقوب نظيفة من اى شوائب مترسبة 

 تركيب المواقد فى اماكنها الصحيحة 

 التأكد من غلق جميع صمامات المازوت علر المواقد 

 كسح غرفة االحتراق جيداا بالهواء او البخارheater purge  د لتأكد من عدم وجود اى موا

اشتعال داخل غرفة الحتراق قد تؤدى الى تكوين مخاليط انفجارية والتاكد من ذلك عن طريق اخذ 

    Explosion meterعينة من الهواء الموجود فى غرفة االحتراق وفحصها جيداا 

  بعد انتهاء عملية الكسح والفحص يتم إشعال المرشدPilot  الخاص بكل موقد وألتأكد من اشتعالة

 غلق صمامات الغاز فوراا حتى ال تدخل غازات الحريق الى غرفة االحتراق  وإال يتم 

  تصفية بخار التزريرAtomizing steam  وضبط ضغطة بحيث يكون  ضغط البخاراعلى من

   (2.5Kg/Cm2-2)ضغط  المازوت فى حدود

  فتح صمام بخار التزرير وصمام المازوت والتأكد من إشتعال المواقد 

 االبتدائى  ضبط نسبة الهواءPrimary Air والهواء الثانوىSecondary Air  للحصول على

 إحتراق جيد

  ضبط ضغط الفرنheater draft للحصول على تشغيل إقتصادى للفرن 

  مراقبة حرارة الخارج من الفرنCoil out let temperature   وكذلك حرارة سطح الواسير

skin temperature مناسبة لتصميم الفرن.  مع رفع درجات الحراره بمعدالت 

 



 

 burner Fuel oilof  Shutting     بموقد المازوت طريقة إطفاء الفرن

 النزول التدريجى بدرجات الحراره 

 اطفاء جميع المواقد باتدريج حسب معدل النزول بدرجات الحرارة 

 قالغلق الجيد لجميع صمامات المازوت لتأكد من عدم تسريب المازوت داخل غرفة االحترا 

 استخدام بخار التزرير فى تنظيف مسار المازوت داخل المواقد 

 غلق صمامات بخار التزرير عن المواقد 

 التأكد من عمل دائرة التقليب لنظام تسخين المازوت مع مراقبة حرارة المستودع وضغطة 

 فتح جميع بوابات الهواء للمواقد لتبريد غرفة االحتراق مع فتح بوبات المدخنة بالكامل 

 كل بوبات المراقبة  فتحpeephole  لمراقبة الفرن مراقبة جيده ولمزيد من هواء التبريد 

 burners Fuel oil & Gas   مواقد المازوت والغاز (3

يتكون الموقد المزدوج من موقدين للغاز والمازوت معاا فى مجموعه واحدة مما يجعلة اكثر فاعلية 

 او كالهما معا احسب الظروف المتاحة  موقد المازوت فقط وانتشاراا حيث يمكن اشعال موقد الغاز فقط او 

 ويوجد منها انواع كثيره وال تختلف طريق االشعال والتطفئة كثيراا عن االنواع السبقة.

 

 



 

 

 



 

 

 بعض مشاكل المواقد

 الحل  الظواهر الرقم

 Fuel oil burnersمواقد المازوت 

 حريق وضغط بخار التزريرضبط كمية هواء ال طول اللهب مع وجود دخان 1

 نسبة االكسجين قليلة لذا البد من زيادة الهواء احمرار اللهب وتقطعة 2

 تقليل كمية الهواء لون اللهب ابيض ناصع  3

 زيادة كمية المازوت وضبط ضغط بخار التزرير اللهب مرتعد وغير مستقر 4

 تنظيف الفوانى وجود شظايا داخل اللهب 5

  burnersGasمواقد الغاز 

 زيادة الهواء االولى اوتقليل الهواء الثانوى طول اللهب 1



 زيادة الهواء الثانوى اوتقليل الهواء االولى قصر اللهب  2

 زيادة ضغط الغاز او زيادة الكثافة ارتداد اللهب الى الموقد 3

 تقليل ضغط الغاز وضبط كمية الهواء تقطع اللهب  4

 burners & Oil  Gasالغاز  المازوت و مواقد

 تنظيف الفوانى وجود شظايا داخل اللهب 1

 تقليل ضغط الغاز وضبط كمية الهواء تقطع اللهب وإرتدادة 

 

 

 

 

 

 

               Air preheatedمسخن الهواء   (11

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م نواتج بتسخين الهواء الالزم لالحترق باستخدايعتبر مسخن الهواء من اهم اجزاء الفرن حيث يقوم 

حيث ان درجة حرارة ويحافا على البيئة االحتراق مما يرفع كفاءة الفرن ويقلل من استهالك الوقود 

فى اغلب االحيان وعند دخوله الى غرفة االحتراق بدرجة  (40C-10)الهواء الجوى تكون ما بين 



وقود لرفع درجة الحراره هذه إنه يؤدى الى خفض درجة حرارتها وهذا يستلزم الى كمية اخرى من ال

 حرارة الفرن مره اخرى لذا فإن مسن الهواء له وظيفتان :

 تسخين الهواء قبل دخوله الفرن لتوفير الوقود المستخدم 

  ويراعى تبريد نواتج االحتراق الى تبريد نواتج االحتراق قبل خروجها للجو مما يحافا على البيئة

الموجودة بها والتى تؤدى الى تأكل معدن مدى معين اكبر من درجة حرارة تكثيف بعض االحماض 

  المدخنه.

 

 

   Air              Combustion  هواء الحريق  (12

داخل الفرن ويمكن الحصول علية هواء الحريق هو مصدر االكسجين الالزم لالستكمال مثلث الحريق 

 بطريقتين :

او بجوانبه لدخول الدفع الطبيعى وفيه يتم استخدام بوبات السحب الطبيعى  اسفل الفرن  (1

 كمية الهواء الالزمه

لتدفيع كمية الهواء الالزمة  Forced draftالدفع الجبرى وفيه يتم استخدام مروحة  (2

 لالحتراق



لتأكد من االحتراق الكامل للوقود وهذة الكمية   Excess Airويراعى دخول كمية زائدة من الهواء 

عند استخدام الغاز كوقود  %10وحوالى   Fuel oilفى حالة استخدام المازوت %20تكون فى حدود 

   وتوضح المعادالت االتية :

 

CH4  + 2 O2                                         CO2 + CO + H2O+Heat 

عن طريق معرفة نسبة االكسجين فى نواتج االحتراق   Excess Airويتم تحديد نسبة اهواء الزائد

 يفية حساب نسبة الهواء الزائد باستخدام نسبة االكسجين. ويوضح الجدول والرسم االتيان ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبعد الحديث عن مكونات االفران البد لنا من معرفة بعض االمور الهامة المتعلقة بااالفران وهى:

    Draying of furnace تجفيف االفران عند بداية تشغيلهاأوالا: 



حرارية منخفضة تستخدم اد عزل متطورة ذات ناقلية موسبق وتحدثنا ان جميع االفران يتم عزلها ب

ة غير ان تصنيع وتركيب الحرارية وتوفير الطاق ن والمراجل مما يقلل من التسريبجدران األفرالعزل 

هذه المواد يتطلب احتوائها على نسبة عالية من الرطوبة البد من تجفيفها قبل دخول االفران الخدمة 

ولهذة العملية خطوات ثابتة ومحددة يتم وضعها بواسطة الشركه وتعرضها لدرجات حرارة عالية 

 المصنعة لمواد العزل ولكن اغلبها يشمل الخطوات االتية:

يجب تنظيف غرفة االحتراق جيداا من بقايا مواد العزل ومهمات السالمة واية شوائب  (1

 اخرى 

 التأكد من دخول كل اجهزة القياس )الحراره والضغط( فى الخدمة (2

 كمية مناسبة من البخار داخل مواسير الفرن للحفاظ على حرارة سطح المواسير ادخال  (3

عن طريق  او حسب التصميم 30C/hrيتم رفع درجة حرارة غرفة االحتراق ببطء شديد  (4

حتى تصل درجة فقط ويتم توزيع اللهب بانتظام داخل غرفة االحتراق  Pilotاشعال المرشد 

 سب التصميماو ح C 120 – 110الحرارة فى حدود 

يجب المحافظة على هذة الحرارة الى مدة محددة حسب التصميم مع مراقبة التوزيع الجيد  (5

 لدرجات الحراراة بجميع مناطق الفرن

او  250Cبعد هذة الفترة من الثبات يتم رفع درجة الحرارة الى درجة حرارة اعلى ربما  (6

 حسب التصميم ثم الثبات الى مدة محددة 

او حسب  540Cل امواقد بانتظام واالستمرار فى رفع درجة الحرارة الى يتم بعد ذلك اشعا (7

 التصميم ثم الثبات على هذه الحرارة لمدة محددة حسب التصميم 

الى ان تصل درجة الحرارة الى درجة حرارة الجو مع  50C/hrيتم النزول تدريجياا بعدل  (8

 لدرجات الحرارة مراعاة ان يتم اطفاء المواقد بانتظام لضمان التوزيع الجيد

يتم فتح جميع بوبات المراقبة والتفتيش وعدم الخول للفرن اال بعد التأكد من انخفاض  (9

 درجة الحرارة الى المدى المقبول 

بعد الحصول على التصاريح الالزمة بدخول للفرن يتم الخول لالفراد المصرح لهم للكشف  (10

 على مدى سالمة العزل الحرارى 

العزل يتم غلق جميع البوبات واالستعداد لدخول الفرن الى دائرة بعد التأكد من سالمة  (11

 التشغيل . ويبين الرسم االتى منحنى تجفيف الفرن. 
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 الوقت

 

 

 Fired heater operationتشغيل االفران ثانياا : 

 

 start up cold naceFur : التشغيل الطبيعى للفرن أوال 

 بفرض ان لدينا فرن يعمل بالغاز والمازوت معاا تكون خطوات تشغيلة كما يلى:

  التأكد من نظافة فوانى المواقدBurner tips  وان جميع الثقوب نظيفة من اى شوائب مترسبة 

 تركيب المواقد فى اماكنها الصحيحة 

  تجهيز دائرة غازات الحريقFuel gas system من عدم وجود متكثفات داخل مجمع  والتأكد

 وان الضغط بداخلها مناسب لتشغيل  Knock out drumالغاز 

 مازوت فى المستودع التأكد من منسوب الthe tank level  

  التأكد من درجة حرارة المازوت الخارج من مسخن البخارSteam heater  بحيث تكون فى

 عال للحصول على لزوجة مناسبة ألشت (120C-100)حدود



  التأكد من النظام يسير فى المسار الطبيعىLine up       وان ضغط المازوت الخارج فى حدود

(8-12Kg/cm2) 

 التأكد من غلق جميع صمامات المازوت والغاز على  المواقد 

 كسح غرفة االحتراق جيداا بالهواء او البخارheater purge   لتأكد من عدم وجود اى مواد

حتراق قد تؤدى الى تكوين مخاليط انفجارية والتاكد من ذلك عن طريق اخذ اشتعال داخل غرفة ال

    Explosion meterعينة من الهواء الموجود فى غرفة االحتراق وفحصها جيداا 

  بعد انتهاء عملية الكسح والفحص يتم إشعال المرشدPilot  الخاص بكل موقد وألتأكد من اشتعالة

 اخرى   ة حتى ال تدخل غازات الحريق الى غرفة االحتراق مروإال يتم غلق صمامات الغاز فوراا 

  فتح صمامات الغازات الى الموقد والتأكد من إتمام االشتعال بها و إال يتم أطفائها فوراا 

  تصفية بخار التزريرAtomizing steam اعلى من  وضبط ضغطة بحيث يكون  ضغط البخار

   (2.5Kg/Cm2-2)ضغط  المازوت فى حدود

 مام بخار التزرير وصمام المازوت والتأكد من إشتعال المواقد فتح ص 

  ضبط نسبة الهواء االبتدائىPrimary Air والهواء الثانوىSecondary Air  للحصول على

 إحتراق جيد

  ضبط ضغط الفرن heater draft للحصول على تشغيل إقتصادى للفرن 

  مراقبة حرارة الخارج من الفرنCoil out let temperature   وكذلك حرارة سطح الواسير

skin temperature  .مع رفع درجات الحراره بمعدالت مناسبة لتصميم الفرن 

  Furnace Shutting down  : التطفئة الطبيعية للفرن ا ثانيا 

 النزول التدريجى بدرجات الحراره 

 اطفاء جميع المواقد باتدريج حسب معدل النزول بدرجات الحرارة 

 جميع صمامات الغاز لتأكد من عدم تسريب الغاز داخل غرفة االحتراقالغلق الجيد ل 

  الغلق الجيد لجميع صمامات المازوت لتأكد من عدم تسريب المازوت داخل غرفة االحتراق 

 استخدام بخار التزرير فى تنظيف مسار المازوت داخل المواقد 

  حرارة المستودع وضغطالتأكد من عمل دائرة التقليب لنظام تسخين المازوت مع مراقبة 

 فتح جميع بوابات الهواء للمواقد لتبريد غرفة االحتراق مع فتح بوبات المدخنة بالكامل 

 لمراقبة الفرن مراقبة جيده ولمزيد من هواء التبريد  peepholeفتح كل بوبات المراقبة 

  Furnace Emergency Shutting down  : التطفئة اإلضطرارية  للفرن  ثالثاا 



عض االحيان قد تحدث بعض المشاكل الخارجة عن االرادة تؤدى الى التطفئة االضطرارية للفرن فى ب

 ومن هذة االمور:

 حدوث كسر فى احدى مواسير الفرن مما يؤدى الى تسريب كميات كبيره من المواد المارة بها 

 انقطاع التيار الكهربائى لمدة كبيره مما يؤدى الى انقطاع التغذية 

 أحد جدران الفرنحدوث تهتك ب 

  حدوث تهتك لوصالت التمدد 

  حدوث تهريب هيدروكربونى شديد ال يمكن عزلة قبل او بعد الفرن 

كل هذة االمور السابق وغيرها تكون سبباا كافياا إلطفاء الفرن تطفئة اضطرارية  بان تفعل انظمة 

يكون على جميع العاملين على الفرن والتى تزود بها جميع االفران و  Interlock system الحماية 

توخى الحذر عند التعامل مع هذة الحاالت. حيث تقوم انظمة الحماية بغلق جميع مصادر التغذية 

 والوقود فوراا وفتح مسارات الكسح لمواسير التغذية وغرفة االحتراق .

 

 troubleshooting  Fired heater االفران  مشاكل ثالثاا : 

 تظهر العديد من المشاكل اهمها:لصناعية مع تشغيل االفران ا

 

  Flame impingmentإرتداد اللهب   (1

وفيها يكون اللهب الصادر من المواقد غير منتظم  فيقوم بلمس االجزاء الداخلية للفرن وغالبا ما تكون 

مما يؤدى الى    Over heatingمواسير التغذية فيؤدى ذلك الى رفع درجة حرارة الجزء الملموس 

الفحم داخل المواسير قد تؤدى الى إنفجار الماسورة فيما بعد ولتخلص من هذة المشكلة  تكون كمية من

 البد من ضبط ظروف تشغيل الموقد وإال عزلة وتنظيفة.

 

  Hot spotsالبقع الحمراء  (2

وهى عبارة عن بقع متوهجة حمراء تظهر غلباا فى مواسير الفرن نتجية إلرتداد اللهب فى هذه النقطة 

  سوء التوزيع الحرارى داخل الفرن ويؤدى ذلك الى ترسيب الفحم وتكونة فى هذه النقطة أو نتجية ل

قد يؤدى الى  إنفجار للماسوره  ويمكن رؤيتها   Over heatingمما يسبب الى تسخين هذة المنطقة 

د ولتخلص من هذة المشكلة البد من ضبط  Pyrometerبالعين والكشف عنها بأجهزة قياس الحرارة 

 وإال عزلة وتنظيفة.ف تشغيل الموقد ظرو



  Coke formationتكوين الفحم داخل المواسير  (3

وهى من اكثر المشاكل إنتشاراا وعليها  وعليها تترتب معظم المشاكل السابقة وفيها يتم ترسيب 

داخل المواسير التغذية تعمل هذة الرواسب كمادة عازلة مما يقلل  coke depositالرواسب الفحمية 

فيؤدى ذلك الى تكون   over heatingعدل إنتقال الحرارة ويعرض المواسير الى التسخين الزائد من م

بقع حمراء التى تكون سبب فى تدمير االمواسير ولتغلب على هذه المشكلة البد من ازالة الفحم المتكون 

 داخل المواسير والزالة الفحم المنتكون هناك عدة طرق اهمها:

 lingSpal اوالا: التقشير 

بعد تكسيره نتيجة اختالف معدل التمدد   HPSوفية يتم تقشير الفحم بالبخار ذو الضغط العالى 

 واالنكماش بينة وبين معدن الماسورة حيث يتم على الخطوات االتية:

 خفض درجة حرارة خارج الفرن الى درجة حرارة معينة حسب التصميم 

 شير تزويد مواسير الفرن بكمية معينة من بخار التقSpalling steam 

  قطع التغذية عن مواسير الفرن وزيادة كمية البخارSpelling steam  مع المراقبة الجيدة

  Skin temperatureوحرارة جسم المواسير   Coil outlet temperatureلحرارة الخارج 

 واسير فع درجات الحراره بمعدل ثابت الى درجة حرارة معينة حسب التصميم مع مراقبة لون المر

 حيث ستتحول الى اللون الوردى وعدم السماح بوجود بقع سوداء بها

  سيقل الفرق بين درجتى حرارة خارج الفرن وجسم المواسير وعند هذة  بعد فتره من الزمن

المرحلة يتم خفض درجات الحرارة فجاءة الى درجة معينة ثم الصعود بها فجاءة مرة اخرى وهنا 

فتكسر )يقشر( الفحم الن معدل التمدد واالنكماش مفاجئ للمواسير يحدث انكماش مفاجئ  وتمدد 

 والكسح بواسطة البخار.للفحم اقل من معدن المواسير وبهذا يتم التقشير 

 Steam Air decoking عملية إزالة الفحم بالبخار والهواءثانياا:

 

 



بواسطة حرق الفحم طريقة يتم فيها إزالة الفحم المترسب على جدار المواسير داخل االفران 

 الزالة الفحم السائب او الذى يمكن ان يتقشر من جدار المواسير ا  اوال بالهواء.وفيها يستخدم البخار

تغير درجات الحرارة والكسح بالبخارا  ثم يدخل الهواء بعد ذلك ليتم حرق الفحم الالصق  تحت تاثير

 بشدة بجدار المواسير وذلك عند حرارات عالية نسبياا.

( عندما يتمدد الفحم داخل المواسير بمعدل يختلف عن معدل تمدد spallingعملية تقشير الفحم  ) وتتم

معدن المواسير الموجود بها الفحم ونتيجة لذلك يتكسر ويتقشر الفحم ويتم حمله بواسطة البخار فى 

ارة الناتجة صورة قشور فحم كذلك عند حرق الفحم بالهواء يقوم البخار بحمل نواتج االحتراق والحر

 عن االحتراق الى خارج المواسير الى وعاء الفصل  .

ويستخدم البخار فى  عملية إزالة الفحم بالبخار والهواء كوسيلة لنقل الحرارة وإمتصاصها لمنع عملية 

التسخين الزائد لجسم المواسير وذلك عند بدءعملية اإلحتراق للفحم عند دخول الهواء. ويتم مراقبة 

( ويتم التحكم فى  (.Skin tempر ونواتج اإلحتراق من خالل حرارات جسم المواسيرحرارة البخا

الحرارة من خالل ضبط كمية الهواء المستخدمة فى عملية اإلحتراق أو من خالل ضبط كمية غازات 

 الحريق او كالهما معاا للحفاظ على حرارة جسم المواسير فى الحدود المسموح بها.

إدخال البخارداخل المواسير وترفع درجة حرارة الفرن والمواسير تدريجيا بمعدل فى بداية العملية يتم 

م ( وعندها يتم حقن  590 -  535ثابت حتى تصل إلى درجة الحرارة الالزمة لبدء عملية اإلحتراق ) 

 الهواء داخل المواسير .

ق حرارة وتنتقل هذه بمجرد بدء عملية اإلحتراق داخل المواسير ) احتراق الفحم مع الهواء ( تنطل

الحرارة الى البخار والهواء ونواتج اإلحتراق ومنها إلى جسم المواسير فتؤدى إلى إرتفاع حرارة جسم 

المواسير مما يؤدى إلى تغييرلون المواسير التى يحدث فيها اإلحتراق من اللون الغامق إلي اللون 

إزالة الفحم  من الماسورة يعود لونها مرة  األحمر المتأجج فى المنطقة التى يحدث فيها اإلحتراق وبعد

اخرى للون الغامق وينتقل اإلحمرار المشتعل إى منطقة اخرى من الماسورة يحدث فيها اإلحتراق 

 . وهكذا حتى يتم التخلص من الفحم داخل كل المواسير

  -تعليمات عامة لعملية إزالة الفحم :

حيث يتم خفض كمية البخار  إال فى آخر مرحلة عملية اليتم ترك البخار مفتوح إلى المواسير طوال  -1

 للتأكد من إزالة الفحم تماماا. تدريجيا لرفع نسبة الهواء  



 يتم مراقبة الحرارة جيداا ويتم ضبط الحرارة على معدل أعلى قليالا من المطلوب لعملية اإلحتراق -2

 .لضمان بدأ و استمرار عملية االحتراق

على  (quench water)الفرن إلى حرارة اإلحتراق يتم مراقبة ماء التبريد   درجة حرارة أثناءرفع -3

 الفحم من المواسير. بدأ و استمرار تقشيرحيث سيظهر اللون االسود فى الماء مع  مجمع التبريد

تقشير الفحم فى درجات إذا لوحا زيادة فى كميات الفحم المنطلق من داخل المواسير اثناء عملية  -4

للفحم وذلك  التقشيروضبط درجة الحرارة لتقليل عملية  فإنه يجب ضبط كمية البخار لعالية الحرارة ا

 تقليل فرصة حدوث نحر داخل أكواع المواسير.ل

 over بخارعالي اثناء فترة اإلحتراق وذلك لتجنب زيادة الحرارةسريان يتم اإلحتفاظ بمعدل  -5

heating  .للمواسير 

 -التجهيزات والتعليمات:

 عند تطفئة الوحدة يتم عزل الفرن بإستخدام أوجه صماء لخطوط التشغيل العادى. -1

 .إزالة الفحم المجهزة لهذا الغرض يتم إزالة األوجه الصماء من خطوط -2

 يتم كسح الفرن بإستخدام البخار إلزالة أى ابخرة قابلة لإلشتعال واإلنفجار قد تكون موجودة. -3

مع توزيع  اإلشتعال يدوياا ض اللمبات ويكون التحكم فى يتم وقف عملية الكسح ويتم إشعال بع -4

 إشعال اللمبات على مسافات منتظمة للحصول على إحتراق منتظم داخل الفرن.

 اوحسب التصميم  100C/Hrيتم رفع حرارة جو الفرن بمعدل  -5

م  يتم البدء فى إدخال البخار إلى المواسير بإستخدام  260ºبعد وصول حرارة جو الفرن إلى  -6

 البلوف 

 ( quench water )  مجمع التريد  بعد إدخال البخار إلى المواسير يتم فتح مياة التبريد على  -7

 حتى يتم تكثيف معظم البخار الخارج من الفرن.

)درجات حرارة السريان المار داخل باستخدام مبينات الحرارة الموجودة داخل المواسير   -8

م/س  ومن هذه النقطة يتم استخدام هذه  º 100معدل استمر فى رفع درجة الحرارة ب المواسير( 

 المبينات للتحكم فى معدل اإلشتعال.



 مع الثبات عند هذه الحرارة لمدة ساعتين  م º 620 المواسير حتى خارج إستمر فى رفع حرارة -9

م بغلق جميع لمبات الحريق  º 400لك بالنزول بالحرارة سريعاا إلى يتم عمل صدمات للمواسير وذ

 لمحافظة على ثبات الضغط الداخل على المواسير بزيادة كمية البخار المستخدمة.مع ا

 º 620م يتم رفع حرارة خارج المواسير إلى º 400بعد مرور خمس دقائق من الوصول الى حرارة 

يتم  تكرار الصدمات عدة مرات حتى يصبح لون و م بأقصى سرعة والثبات عليها لمدة ساعتين 

 ي من الفحم تماما.خال  الماء الخارج

 م ( 565º – 535إستمر فى رفع حرارة المواسير حتى اقصى قيمة للخارج ما بين)  -10

% من كمية البخار المحقون 10إبدء فى عملية اإلحتراق بإدخال هواء مع البخار بكمية تمثل   -11

ويتم مراقبة حرارة جسم المواسير وشكل المواسير وسيبدأ اإلحتراق فى مدخل المواسير حيث 

 -30بطول حوالى  ( hot spot )حقن الهواء والبخار ومع اإلحتراق سيظهر بعض البقع الساخنه 

يتم أخذ عينات من خارج  عملية اإلحتراق سم تتحرك ببطئ فى اتجاه الخروج مع استمرار 50

 O2 ,CO ,CO2))   المواسيركل ساعتين لتحديد نسبة كل من

 مطلقاا ويمكن التحكم فى حرارة المواسير من خالل ال يسمح بظهور اللون األبيض فى المواسير  -12

 تغيير نسبة الهواء الى البخار ) تقليل كمية الهواء وزيادة كمية البخار ( -1

 ضبط كمية غازات الحريق مع مراقبة الفرن جيداا اثناء إتمام عملية إزالة الفحم.  -2

ير حتى يتم األستمرار فى بمجرد بدء عملية اإلحتراق استمر فى إدخال الهواء إلى المواس -13

اإلحتراق حتى آخر ماسورة عند المخرج من الفرن . مع العلم أنه يجب المحافظة على حرارة جسم 

المواسير عند درجة حرارة أعلى قليالا من درجة الحرارة الالزمة إلتمام عملية اإلحتراق داخل 

ية إحتراق الفحم قد زاد عن م (. ولكن لو ان الهواء المستخدم لعمل º 565 – 535المواسير ) 

المعدل المطلوبفسوف يتم اإلحتراق عند درجة حرارة أقل وستتعرض المواسير إلى كمية حرارة 

 عالية جداا 

 -يتم الحكم على إكتمال عملية الحرق عندما: -14

* يتغير لون خارج المواسير من اللون االسود ) مؤشراا لوجود الفحم ( إلى اللون البني ) مؤشراا 

 يد الحديد (  .الكس

 %  (. 20ــ 18* تكون نسبة االكسجين فى الخارج من) 

 % (. 2ــ 1* تكون نسبة ثانى اكسيد الكربون فى الخارج من) 



إستمر فى عملية اإلحتراق حتى يتم تحويل كل مواسير منطقة اإلشعاع من اللون األحمر الباهت  -15

  إلى اللون األحمر الغامق

جزئياا وقد تحتاج إلى  اا يتم زيادة نسبة الهواء الى البخار بغلق البخارللتأكد من إزالة الفحم تمام -16

زيادة معدل األشتعال داخل الفرن قليالا للتأكد من ان درجة الحرارة داخل المواسير أعلى من درجة 

 حرارة اإلحتراق للفحم داخل المواسير.

 زيادة كمية البخار.بعد التأكد من إحتراق كل الفحم داخل المواسير يتم قطع الهواء و -17

 م/س بإطفاء بعض اللمبات وتقليل ضغط الغازات. 100ºيتم النزول بحرارة المواسير بمعدل  -18

عند إطفاء كل اللمبات وبرودة المواسير يتم كسح المواسير بالماء وبعد ذلك يتم تجفيفها  -19

 باستخدام الهواء.

 اما.يتم التأكد من ان جميع بلوف الهواء والبخار والماء مغلقه تم -20

 يتم وضع االوجه الصماء على جميع خطوط منظومة إزالة الفحم. -21

 يتم إزالة االوجه الصماء على جميع خطوط التشغيل العادى المتصله بالفرن. -22

 Soot blowing ثالثاا: تنفيض الفحم والغبار من السطح الخارجى للمواسير 

 

ضخ البخار داخل غرفة االحتراق وفية يتم تنفيض الدخان من على سطح المواسير باستخدام اجهزة 

 ويخرج الغبار مع نواتج االحتراق من المدخنة ويوجد من هذة االجهزه انواع كثيرة اشهرها 

 Rotating Element Soot blowerالمنفض الدوار  -1

 

وهو عباره عن ماسوره بها عدة ثقوب تدخل بطريقة دورانية بين مواسير الفرن وتقوم بتنفيض الغبار 

 ويشترط فيها وجود مسافات بين المواسير وبعضها لتتم العملية بكفاءة جيدة. سطح المواسيرمن على 

 

 

 



 

 

Rotating Element Soot blower 

 Retractable Lanceالمنفض  -2

ويكون دخولها   Nozzleوهو عبارة عن منظومة من المواسير الخاصة المنتهية بفتحة صغيرة 

 صة  يتم فيها ضخ كمية من البخار المحمص الى  داخل الفرن وخروجها من الفرن فى مسارات خا

وجود مسافات بين المواسير وبعضها لتتم  لتنفيض الغبار من على سطح المواسير وال يشترط فيها

 العملية بكفاءة جيدة.

 

 

 

 

Retractable Lance Soot blowe 



 Boilers:ألغاليات  ثالثاا 

ملحقات تستخدم لتسخين الماء أو لتوليد بخار المذاء عنذد ضذغط  يمكن تعريف الغالية بأنها منظومة ذات

تبعذذا لالسذذتخدام مذذع أقذذل معذذدل اسذذتهالك للوقذذود وأعلذذى كفذذاءة للغاليذذة.  معذذين ودرجذذة حذذرارة محذذددة

  .أساسا فى إنتاج البخار أو الماء الساخن boilerوتستخدم الغالية

 المنظومه من اركانها الثالثه االتيه: ولكن قبل الحديث عن الغاليات البد من معرفه جيده لهذه

  Boiler feed water   المياه  (1

 Fuelالوقود  (2

 Boiler (Steam generator)الغاليه  (3

 Boiler feed waterأوالا : المياه  

 عنصراا أسـاسياا و مؤثراا في كفاءة الغاليـات و أنظمـة البخار. و تحتوي مصادر تعتبر نوعية الميـاه

 الذائبة. على شوائب متنوعة مثل الغازات الذائبة، و المواد الصلبة العالقة والمياه المختلفة 

 أنواع الشوائب الموجودة في الماء العادي

من وجود بعض الشوائب ، والتي تتفاوت نسبتها ونوعها بسبب  يكاد ال يخلو أي مصدر للمياه  

 يحيط بمصدر الماء ، ومن أهم هذه والجيولوجية والكيميائية للمصدر أو ما اختالف الظروف الجغرافيه

 الشوائب

 المواد العالقة

  على تغير صفات الماء الكيميائيةد وتعمل هذه الموا وهي عبارة عن المواد الصلبة الغير ذائبة في الماء

تؤثر بشكل كبير على كفاءة عملية تعقيم الماء ،حيث توفر المواد العالقة الحماية كما  والفيزيائية

يقة من المعقمات ويمكن التخلص من المواد العالقة الموجودة في المياه ، بالترشيح لألحياء الدق

 روالفلترة أو بالتخثي

 المواد الذائبة

عند  وهي تتفكك وتتأين لكيميائية األخرى ا وتتكون هذه المواد أساسا من األمالح وبعض المركبات

فصل المواد الذائبة في الماء بعدة  ويتم   شيحبالترسيب أو التر ذوبانها في الماء وبالتالي يتعذر فصلها

من المواد   ، أيضا يمكن فصل الكثير  وطريقة التبادل األيوني طرق من أهمها طريقة التناضح العكسي

فصل وترسيب تلك المواد  الذائبة في الماء بإضافة بعض المواد الكيميائية إلى الماء والتي تعمل على

   ة .الذائب



 المواد المشعة

، نظرا لما تشكله  يعتبر أمرا خطيرا للغاية ما ال شك فيه أن احتواء الماء على بعض العناصر المشعةم

وخيمة على صحة اإلنسان وحياته ، كما تشكل أيضا خطرا  مثل هذه العناصر من مخاطر هائلة وعواقب

 ، على بعض ويصخرية تحت المياه من طبقات يكون منبع تلك حيث يمكن أن على كافة الكائنات الحية

  نشاط إشعاعي صخور ذات أثناء جريانها فوق المياه بالمواد المشعة يمكن أن تتلوث المواد المشعة أو

  ة الجيولوجي ويمكن أن تتلوث المياه بالمواد المشعة بسبب بعض الظروف

 تالغازا

ي يتحول إلى أكسيد الكربون والذ كثاني يمكن أن تحتوي المياه على بعض الغازات الذائبة فيها ،

كما تعمل بعض هذه  يكسب الماء رائحة كريهة والذي حامض الكربونيك ، وغاز كبريتيد الهيدروجين

 داخل الغاليات. الماء بعض الصفات الحامضية والتي تعمل على تآكل األنابيب الغازات على إكساب

اتها إلى المستوى الذي يحد تركيز و تعتمد عمليات معالجة المياه إما على إزالة تلك المواد أو تخفيض 

ف معالجة مياه للحصول على نفس النتائج. و تهد من تأثيراتها السلبية أو على إضافة مواد أخرى

  الى عدة امور اهمها: هفي الغالي  التعويض

في المعدات الملحقة بها و التي تؤدي إلى انخفاض  و (scales) القشور في الغالية منع تكون (1

 .بها ار جسيمةكفاءتها و حدوث أضر

 . تحتويها مياه الغالية الحد من تكون الرغوة و تجنب تلوث البخار بالمواد التي (2

الذائب في مياه التغذية، و تآكل مواسير شبكة  الحد من تآكل جسم الغالية بسبب األكسجين  (3

 .البخار بسبب تواجد ثاني أكسيد

ينتج عنه تكون القشور الصلبة التي في الغالية  مباشرة   Raw water إن استخدام المياه الخام

مما يؤدي إلى ارتفاع   الحراريالقشور بانخفاض توصيلها  تلتصق بأسطح التسخين . و تتميز هذه

 حرارة المعدن فيلين و تحدث به نتوءات و انبعاجات و شقوق عند الضغط المرتفع مما قد درجة

الظاهرة هي أنابيب المياه التي تتعرض  األجزاء تأثراا بهذه تعتبر أكثر و يتسبب في نتائج خطيرة

حيث تكون معدالت مواسير األفران في الغاليات ذات الغالف الخارجي،  لإلشعاع الحراري ، أو

فإنها  مرتفعة. أما المواسير المعرضة للحرارة بواسطة الحمل الحراري أو التوصيل انتقال الحرارة

الخسارة المباشرة  توقفها عن العمل. و تقدر تستطيع تحمل سمكاا أكبر من القشور المترسبة قبل

غاليات مواسير المياه بينما تصل  % أو أقل في2في الحرارة أو في الوقود نتيجة ترسب القشور بـ 

الغازات  و تمثل التسخين أصغر حجماا  % في غاليات مواسير اللهب حيث تكون أسطح6أو  5إلى 

فتتسبب غازات ثاني  .كالت ترسب الحمأة والقشورالذائبة نوعاا آخر من المشكالت إضافة إلى مش



يتحرر عند تسخين المياه التي  أكسيد الكربون و األكسجين الذائبة و ثاني أكسيد الكربون الذي

الغالية األخرى. و حيث أن البخار المتولد  تحتوي على البيكربونات في تآكل الموفرات و مكونات

متكثفاته تؤدي كذلك إلى تآكل المواد المعدنية. و تحت  إنيحتوي أيضاا على هذه الغازات الذائبة ف

المتولد بعض األمالح و المواد الصلبة العالقة إلى شبكة توزيع  ظروف معينة، قد يحمل البخار

 .الصلبة تستخدم البخار فتترسب بها تلك األمالح و المواد البخار واآلالت التي

 و هناك طريقتين أساسيتين في معالجة المياه:

 External water treatment  الخارجية المعالجة -أ

   Internal water treatment  المعالجة الداخلية -ب

 :المعالجة الخارجية للمياهاوال : 

أو تخفيض تركيزاتها قبل دخولها إلى  تعتمد هذه الطريقة على إزالة الشوائب الموجودة في المياه

نسبة بعض الشوائب في المياه إلى الحد الذي ال  الغالية. و تستخدم هذه الطريقة في حالة ارتفاع

معها. و أكثر الطرق شيوعاا في المعالجة الخارجية للمياه هي التبادل  يستطيع معه نظام الغالية التعامل

 و نزع المعادن (de-aeration) و نزع الغازات من المياه (ion exchange) اآليوني

(demineralization) . 
 :لمياهخارجية لال وتتضمن المعالجة

 Clarifier& Filtration   الترويق والترشيح أ( 

 باستخدام  Clarifiersفيما يسمى بالمروقات  تتم إزالة المواد الصلبة العالقة من المياه الخام حيث

وهذذى مذذواد تقذذوم بتجميذذع الجزيئذذات الصذذغيره العالقذذة فذذى المذذاء الذذى  (coagulants)  المخثذذرات

العديذذد مذذن المذذواد الكيميائيذذة التذذى  ترويذذق وتسذذتخدم فذذى عمليذذات ال يبهاترسذذجزيئذذات كبيذذرة يسذذهل 

تختلف من حيث الكفاءة وكذذلك مذن ناحيذة التكذاليف. ويعتبذر الجيذر مذن أكثذر المذواد المسذتخدمة فذي 

التعادل وذلك لسعره المنخفض، ولكنه كثيرا ما يكون الجير الصلب بطيئا في التفاعل فيكذون رواسذب 

كما يمكن استخدام  الجيرالحى )بيكربونات الكالسيوم( فذى  ان مثل كبريتات الكالسيومغير قابلة للذوب

. أمذا بالنسذبة لكربونذات الصذوديوم وهيدروكسذيد الصذوديوم المروقات لمعالجة عسر المذاء المؤقذت 

واألمونيا فهذه المواد مع أنها أعلى تكلفة ولكنها تتفاعذل سذريعا مذع األحمذاض مقارنذة بذالجير وهذي 

ضا شديدة الذوبان فى الماء لذلك فإن عملية التداول والتغذية تكون مناسبة وخاصة بالمعدات التذى أي

ومن هذه المواد كبريتات االلومنيوم )الشبه( والبولى إلكتروليت كما يمكن اضذافة   تعمل أوتوماتيكي

 القليل من غاز الكلور لقتل الجراسيم والبكتريا الموجودة فى الماء الخام 



ا هو موضح فى المعادالت كم  

 

 

 Clarifierالمروقات   

 

 

 

فى اماكن الترشيح ويجد منها انواع  عن طريق الترشيحوبعد المعالجة فى المروقات يتم المعالجة 

 عديده منها:

  Sand filtersمرشحات الرمل  .1

إلخ مواد ترشيح. وتفصل الجسيمات ويستخدم الحصى المجروش، ورمل الكوارتز واألنتراسيت.. 

ويستخدم هذا النوع من المرشحات  التي تسبب تلوث أسطح التبادل الحراري، -العضوية الدقيقة 

a)    Ca (HCO3)2  + Ca (OH)2                            2 Ca CO3  + 2H2O 

b)   Mg (HCO3)2  + Ca (OH)2                            Mg CO3  + Ca CO3  + 2H2O 

c)   Mg CO3  +  Ca (OH)2                                    Mg (OH)2  + Ca CO3 

d)   CO2  + Ca (OH)2                                            Ca CO3  + H2O 



بتوسع فى عمليات معالجة المياه وذلك إلزالة كل من المواد العالقة العضوية والغير عضوية. ويمكن 

 .لضغط وكالهما يستعمل فى الصناعةلهذه المرشحات أن تعمل إما بالجاذبية األرضية أو با

 Anthracitic cokeمرشحات الفحم الصناعى   .2

المرشحات ثنائية أو ثالثية الوسط، حيت  وهذة  فى الصناعة كثر هذه المرشحات استعماالوهى من أ

مم تعلوها طبقة من فحم االنتراسيت  5ا0تتكون المرشحات ثنائية الوسط من طبقة من الرمل قطره 

(Anthracite)  مم، بينما تحتوى المرشحات ثالثية الوسط على طبقة من حجر السيالن  9ا0بقطر

(garnet)   أسفل طبقة الرمل. ويمكن للمرشحات أن تستخدم أنواع  م م 40-30من ذو قطر يتراوح

ويتم حجز المواد الصلبة بواسطة الطبقات المختلفة مما  من الطبقات وبأقطار فعالة مختلفةمختلفة 

  Back wash التها بالكشط وبالغسيل العكسىيوجب إز

   activated coke مرشحات الفحم الطبيعى  .3

وتستخدم هذه الطريقة إلزالة أنواع معينة من الملوثات العضوية والتى لم يمكن إزالتها باسذتخدام طذرق 

ة المعالجذذذذة األوليذذذذة والثانويذذذذة وتشذذذذمل المركبذذذذات العضذذذذوية السذذذذامة والملوثذذذذات المقاومذذذذة للمعالجذذذذ

حيذث أن هذذه المركبذات  هالبيولوجية.كما تستخدم أعمدة الكربون فى إزالة المركبذات العضذوية المتطذاير

 .بسهولة على سطح الكربون زهااتزيمكن ام

وتقوم بعض الشركات التى تستخدم هذه الطريقة بإعذادة تنشذيط الكربذون المسذتخدم فذى مصذانعها وهذى 

ة، ويمكن الذتخلص مذن الكربذون المسذتعمل ولكذن بطريقذة سذليمة عملية مكلفة إذا كانت كمية المياه قليل

 حيث أنه يصنف كمخلف خطر مما يرفع من تكلفة التخلص.

وتتم عملية تنشيط الكربون بتمرير تيار من البخار خالله أو عذن طريذق تسذخينه فذى أفذران، وينذتج عذن 

لتخلص منها بطريقذة صذحيحة. وفذى كلتا الحالتين تيار من المركبات العضوية المتطايرة وبالتالى يجب ا

 الغالب يتم تكثيف  البخار وإما حرقة فى أفران أو إرساله إلى مدفن المخلفات الخطرة.

ويمكن تنشيط الكربون النشط باستخدام البخار، أو التسخين، أو الغسيل بمذذيب أو حمذض أو صذودا، أو 

تهذذا لالمتذذزاز بواسذذطة الكربذذون باسذذتخدام منشذذط مؤكسذذد رطذذب ويمكذذن ترتيذذب المركبذذات مذذن حيذذث قابلي

 كاآلتي:

 األحماض العضوية (1

 األلديهيد (2

 اإلسترات (3

 الكيتونات (4

 الكحوليات (5

 الجليكول (6

 



 (Membranesالفصل باستخدام األغشية ) (4

وتستخدم هذه التقنية إلزالة الجزيئات الصغيرة جداا ولتحلية الميذاه، وقذد تذم مذؤخراا تطذوير هذذه العمليذة 

سذذدادات وتذذدمير العضذذوية مثذذل الزيذذوت والمذذواد األخذذرى التذذى كانذذت تسذذبب إنلتذذتمكن مذذن إزالذذة المذذواد 

وتصذنع هذذه األغشذية مذن مذواد مختلفذة كلهذا ذات أحجذام مسذامية متماثلذة تسذمح  لألغشية فذى السذابق

 بمرور الجزيئات ذات األحجام األصغر وتحجز الجزيئات األكبر.

 حجم مسامى محدد ومعروف ويمكن اعتبار األغشية كمرشحات تعمل كعائق طبيعى ذو

 (Ultra Filtration)الترشيح الغشائى  (5

تعتمد طريقة الترشيح  الغشائى على استخدام األغشية فى عمليذة الترشذيح، وغالبذاا مذا تكذون الجزيئذات 

والخذذارج  الميذذاة المرشذذحة سذذابقاا يكذذون الذذداخل للمرشذذح هذذو و صذذغير وزن جزيئذذى المفصذذولة ذات 

ة والخذذارج المركذذز هذذو المذذواد الصذذلبة المركذذزة ويجذذب أن يسذذبق عمليذذة المخفذذف هذذو الميذذاه المرشذذح

وذلذك لمنذذع انسذداد األغشذذية. ويذذتم تنظيذف وغسذذيل األغشذذية  غشذذائى عمليذة ترشذذيح تقليديذذة الترشذيح ال

بطريقة دورية حيث يمكن تكذوين طبقذة هالميذة علذى األغشذية تعذوق عمليذة السذريان هذذا ويوجذد ثذالث 

 Anoporeوالغشاء   track-etchedاألغشية ذات الطور االنعكاس والغشاء أنواع من األغشية وهى 

inorganic . 

ويوجد نوع متطور من الترشيح الغشائي والذى يستخدم فيها الغسيل بالهواء قبل الغسيل بالماء ولذلك 

كن فنادراا ما يحدث انسدادات فى هذا النوع والذى يستخدم فى المعالجة الثالثية لمياه الصرف ويم

 .وضعه كبديل للمروق إلزالة العكارة بكفاءة عالية

 (Reverse Osmosis)التناضح العكسى  (6

قليذل مقاومذة لقد تذم فذى اآلونذة األخيذرة إجذراء العديذد مذن التطذوير علذى األغشذية بجعلهذا أرفذع وذلذك لت

األغشذية  ويوجد فى األسواق ثذالث أنذواع مذنتخدم هذه الطريقة فى الصناعة وتس السريان إلى أدنى حد

 وهى:

  نظام األغشية األنبوبية(Tubular Membrane System) 

  نظام األغشية الحلزونية(Spiral Wound Membrane System) 

  نظام األغشية النسيجية المجوفة(Hollow Fine Fiber  System) 

 

كمعالجذذة  ، كمذذا تسذذتخدمهاالسذذترجاعتركيذذز المعذذادن الثقيلذذة واألمذذالح ويمكذذن اسذذتخدام هذذذه الطريقذذة ل

 .فاءتهاتمهيدية قبل وحدة التبادل األيونى وذلك لزيادة ك

 

 



 Ion Exchange  اآليوني ( التبادلب

تيسير المياه.  الى  ، أو Water hardness إلى خفض درجة عسر المياه يهدف التبادل اآليوني

ا درجات مختلفة من أيونات تحمل شحنات موجبة أو سالبة و له فاألمالح الذائبة في المياه تتحلل إلى

الهيدروجين. أما أيونات المعادن و  (cat ions ) الكاتيونات الموجبة الحركة و تتضمن األيونات

عمليات الترسيب، فمثال الكيميائية،  العديد من التفاعالت  فلها ( (Anions أنيونا هاأليونات السالب

بعض حاليل. و عند تمرير المياه على المختلفة في الم تعتمد في األساس على التفاعل بين األيونات

الذائبة في المياه. و قد تم )االمالح(آيوناتها مع آيونات المواد الصلبة هذه المواد  المواد الصلبة تتبادل

و خاصة سليكات صوديوم ( (zeolites الزيوليتاآليوني أوالا في بعض المعادن  رصد ظاهرة التبادل

و عند تخلل المياه الخام لطبقة متدرجة من  . (sodium aluminum silicates) األلومنيوم

 يتم إحالل أيونات الصوديوم محل أيونات الكالسيوم و الماغنسيوم و بالتالي تنخفض درجة الزيوليتات

زيوليت  عسر المياه. و بمرور الوقت تستنفذ أيونات الصوديوم في الزيوليت و تتحول الطبقة إلى

المعالجة بمحلول  الممكن استعادة طبقة زيوليت الصوديوم عن طريقالكالسيوم و الماغنسيوم. و من 

 .  . (brine – NaCl) قوي من كلوريد الصوديوم

لطبيعية. أما المواد الراتينجية عن المعادن ا إن الزيوليت التخليقي يعد أكثر كفاءة في تيسير المياه

المصنوعة بتكثيف  و الراتنجاتفتتفوق على الزيوليت في تيسير المياه.    resins )الراتنجات)

و قد تم تطوير أنواع حديثة من  .الفينوالت و الفورمالدهيد تتميز بقدرة فائقة على التبادل األيوني

 و الراتنجات الكربوكسيلية (polystyrene) الراتنجات و بنفس الخصائص مثل البوليستيرين

(carboxylic resins)  تتم إزالة المواد  ي المياه النظيفة، حيثو تعمل هذه الميسرات بكفاءة أعلى ف

فى اماكن الترشيح او ما يسمى بالمروقات  الصلبة العالقة من المياه الخام عن طريق الترشيح

Clarifiers  المخثرات باستخدام  (coagulants)  وهى مواد تقوم بتجميع الجزيئات الصغيره العالقة

 إال فإنها سوف تسد مسام مادة التبادل و تقـلل من ، وفى الماء الى جزيئات كبيرة يسهل ترسيبها 

ا إلى أضرار بسبب االحتكاك بالمواد الدقيقة المحمولة في تيار  كفاءتها. و تتعرض الميسرات أيضا

الستعادة كفاءة  من المادة المبادلة سنويا الماء، لذلك يصبح من الضروري إضافة كميات جديدة

ا الميسرات . و تختلف األضرار التي ت  لظروف التشغيل  حدث للميسرات وفقا



 

 

 

 

 

 



  Demineralization))  ترسيب المعادن( ج
نوعية خاصة من المياه وتعتبر هذه العمليه احدى اهم طرق معالجة المياة حيث نحصل منها على 

ى المعالجة تصل فيها نسبة االمالح الذائبه الى الصفر غالباا وهذه النوعية من الماء ال غنى عنها ف

تعتمد أساليب نزع و High pressure steam generatorsمولدات البخار ذات الضغوط المرتفعة 

   لأليونات الموجبة و السالبة. ففي عمليات التبادل الكاتيوني المعادن على تمرير المياه خالل مبادالت

(cat ion exchange) كافة األيونات الموجبة تحل أيونات الهيدروجين محل(Na , Mg , ….) أما ،

 Cl) األيونات السالبة فيحل الهيدروكسيد محل كافة (anion exchange)في عمليات التبادل األنيوني

,SO2,…..) و أيونات  الهيدروجين . و ينتج بالتالي عن هذه العمليات مياه تتكون أساسـاا من أيونـات

على طبقة مبادالت  المياهوهناك طرق متعددة لترسيب المعادن. ففي عملية تمرير الهيدروكسيد 

السالبة في  يتم خلط مبادالت األيونات الموجبة ومبادالت األيونات (mixed-bed process) مختلطة

المياه خالل مجموعات متنوعة من  وحدة واحدة. أما في النظام متعدد الطبقات لنزع المعادن فيتم تمرير

 . بة الضعيفة و القوية و أنظمة نزع الغازاتالسال مبادالت األيونات الموجبة، ومبادالت األيونات

 

 وتبين المعادالت االتية كيف يتعامل الكتيون مع الشق الوجب من االمالح فى الماء

 

 الشق السالب من االمالح فى الماء وتبين المعادالت االتية كيف يتعامل االنيون مع

 



  (de aeration) ( نزع الهواءد

ة األكسجين الذائب فى  المياه عن طريق التسخين فقابلية األكسجين للذوبان إزال تتم خالل هذه العملية

 تنخفض بارتفاع درجات الحرارة. و بذلك يمكن التخلص من األكسجين في المياه برفع درجة في المياه

و هناك تصميمات  . (operating pressure) مستوى ضغط التشغيل حرارتها إلى درجة الغليان عند

ضخ  و التفريغ تستخدم لهذا الغرض. في أنظمة نزع الهواء التي تعتمد على الضغط يتم بالضغط خاصة

في نفس الوقت. أما  البخار الساخن في المياه إلزالة األكسجين و رفع درجة حرارة مياه تغذية الغالية

 .للمياه وحدات التفريغ فتستخدم في الحاالت التي ال تتضمن تسخيناا 

بنشر المياه على شكل رذاذ أو غشاء  (steam de aerators) البخارية اءو تقوم معدات نزع الهو

 خاللة البخار لطرد الغازات الذائبة مثل األكسجين أو ثاني أكسيد الكربون. و يمكن رقيق جداا يدفع من

الحد الذي  لتر ، أي عند/3سم 0.005بهذه الطريقة خفض محتوى المياه من األكسجين إلى أدنى من 

ارتفاع األس  و يعكس.الكيميائية شف عن محتوى األكسجين في العينات بالوسائليسمح بالك

أكسيد الكربون الذائب  للمياه كفاءة نظام نزع الغاز، حيث يؤدي التخلص من ثاني  PH الهيدروجيني

 للمياه إلى ارتفاع األس الهيدروجيني

 

 



  (de aeration)زع الهواءان

 

 

ا   :لمياهلالمعالجة الداخلية :  ثانيا
بالمياه في داخل الغالية. و تتم المعالجة  تعتمد المعالجة الداخلية على التخلص من الشوائب الموجودة

نفسها. و من الممكن االعتماد فقط على المعالجة الداخلية  إما في خطوط مياه التغذية أو داخل الغالية

صمم نظام المعالجة الداخلية للمياه للتغلب المعالجة الداخلية و الخارجية. و ي للمياه كما يمكن الجمع بين

من  مشكالت عسر مياه التغذية، و التحكم في التآكل، والتخلص من األكسجين الذائب، و الحد على

القلوي للمياه الخام  الجسيمات المحمولة مع تيار المياه . و من خالل هذا النظام يتم التخلص من العسر

المستديم فيتم ترسيبه في الغالية عن  طريق التسخين. أما العسر و ترسيب األمالح المسببة للعسر عن

الصوديـوم و الصودا الكاوية، و فوسفاتات الصوديوم. و  طريق إضافة بعض القلويـات مثل كربونات

المواد فإن استخدامها يقتصر على الحاالت التي تكون فيها المياه الداخلة ذات  نظراا الرتفاع أسعار هذه

في  بار، أو 14. إال أنه في نظم الغاليات التي تعمل عند مستويات ضغط جوي أعلى من رديئة نوعية

وفيما يلى  سنقوم بدراسة  ضروريا حاالت العسر المنخفض لمياه التغذية فإن استخدام هذه المواد يكون

 conditioning of) يات مياه تغذية الغالل مختصرة لبعض المواد التى تستخدم فى المعالجه الداخليه

boiler feed water)   

الكيميائية التي تضاعفت أعدادها و أنواعها  يتضمن تلطيف ميـاه تغذية الغالية إضافة بعض المواد



 خالل السنوات العشرين الماضية. 

بار لمنع  14التي تعمل عند مستوى ضغط أقل من  تستخدم في الغاليات: الصوديومكربونات  ) (1

التغذية مما يحد من التآكل. و توفر بعض عمليات المعالجة الخارجية  وية مياهتكون القشور و لزيادة قل

 .المعالجة كربونات الصوديوم قدراا مناسباا من هذه المادة في مياه التعويض التي تستخدم فيها

الصوديوم في غاليات الضغط المنخفض ، ويمكن  يمكن أن تحل محل كربونات : الكاوية الصودا ) (2

 .الخارجية درجة مناسبة من يسر المياه عنها إذا ما وفرت المعالجة االستغناء

تعمل عند مستوى  تستخدم جميع أنواعها لمنع تكون القشور في الغاليات التي : الفوسفاتات( 3 (

على خفض ترسيب  (glassy phosphates) بار. وتعمل الفوسفاتات الزجاجية 14ضغط أعلى من 

الحمضية و  التغذية بالمياه الساخنة. و يمكن استخدام كل من الفوسفاتاتالكالسيوم في خطوط  كربونات

كما يستخدم  لرفع  للمياه الزجاجية للتخلص من الصودا الكاوية الزائدة الناتجة عن المعالجة الخارجية

 . PHقيمة الـ 

 

االستخدام وهى قلية لغالية، تكون الرغوة في ا تستخدم لمنع foams) : -(Antiمضادات الرغوة (4)

 فى غاليات الضغوط العالية.

لمعادلة ثاني أكسيد الكربون في متكثفات  تستخدم  : (neutralizing amines)المعادلة األمينات )5 (

من التآكل. و يعتبر استخدامها غير اقتصادي في أنظمة  البخار و في خطوط التغذية، و بالتالي للحد

ن المياه التعويضية الغير معالجة. كما أنها ال تنـاسب تلك كبيرة م الغاليات التي تحتاج إلى كميات

 تتضمن تالمسـاا مباشـراا بين البخـار و المنتجات الغذائية أو المشروبات أو المنتجات األنظمـة التي

 . الطبية

يستخدم للتخلص من األكسجين الذائب في الميـاه و  : (sodium sulfite)كبريتيت الصوديوم  (6)

 (compounded sodium sulfite) حد من التآكل. يتفاعل كبريتيت الصوديوم المركبلل بالتالي

 مرة من سرعة تفاعل كبريتيت الصوديوم الغير مركب 500ـ  200بسرعة أكبر بـ 

(uncompounded sodium sulfite)  التغذية القصيرة. يضاف  مما يتيح حماية أكبر ألنظمة

حالة توقف عن العمل أو في حالة جاهزة  ة بالمياه عندما تكون فيكبريتيت الصوديوم للغاليات المملوء

  . (stand-by) لالستخدام

للتخلص من األكسجين الذائب في المياه و بالتالي للحد من  يستخدم  : (hydrazine)الهيدرازين  7) (

عند درجات حرارة يزيد من نسبة المواد الصلبة الذائبة، و يتفاعل الهيدرازين  التآكل، و يمتاز بأنه ال

الغذائية أو  ، و ال يستخدم في األنظمة التي تتضمن تالمساا مباشراا بين البخار و الموادC 245 أقل من



 .النه من المواد السامه جداا  المشروبات

 .التي قد تحدث بسبب استخدام مواد كاوية تستخدم أيضاا لتجنب التصدعات  :الصوديوم نترات  8) (

تستخدم بعض المواد العضوية الطبيعية أو التخليقية   mobilizes(sludge : (أةمزيالت الحم  9) (

حرارة  التصاق الحمأة بالجسم المعدني للغالية ، غير أن بعض هذه المواد يستخدم عند درجات لمنع

 .المواد محددة، لذلك ينبغي اتباع إرشادات الموزعين بدقة عند استخدام هذه

 (Blowdown)التفوير ( (10
  

يعتبر تفوير الغالية جزءاا هاماا من نظام معالجة مياه الغاليذة و يتطلذب متابعذة دقيقذـة ومسذتمرة لضذمان 

التحكم الجيد. و يسمح تفوير الغالية بالتخلص من الطذين و الحمذأة والشذوائب األخذرى التذي قذد تترسذب 

يات و أساليب التحكم فيهذا. و بالجزء السفلى من أسطوانة الغالية. و فيما يلي عرضاا ألنظمة تفوير الغال

ينبغي أوالا معرفذة كيفيذة تقذدير كميذة ميذاه التفذوير التذي يمكذن حسذابها كنسذبة مذن البخذر وفذق المعادلذة 

 التالية:

 
 
 
 

 
 

 = المواد الصلبة الكلية الذائبة في مياه التغذية )جزء في المليون أو مج/لتر( fB حيث 

  bB  الكلية الذائبة المسموح به في مياه الغالية )جزء في = الحد األقصى للمواد الصلبة

 المليون أو مج/لتر(

قد تتضمن البيانات   (package boilers)مثال: المواصفات النمطية للغاليات الجاهزة 

 التالية:

 bB  =3000 جزء في المليون 

 fB  =100 جزء في المليون 

% من كمية X  100 =  %3.45             و بالتالي:    % مياه التفوير   =              

 البخار المتولد.

 

 التفوير المتقطع و التفوير المستمر:

يمكن تفوير الغالية بشكل متقطع حيث يتم صرف مياه التفوير من قاع اسطوانة الغالية للتخلص من 

و على   (drift) الحمأة المترسبة. عادة ما يتم التفوير المتقطع بشكل يدوي مرة واحدة لكل دفعة مياه

 100ـ  3000

Bf 

Bf - Bb 
 X  100%% مياه التفوير  =                               

100 



حادة و قصيرة. و يتم تقدير كمية مياه التفوير المنصرفة   (blasts)شكل نفخات أو ضخات متتالية 

بمراقبة انخفاض مستوى الحمأة في المقياس الزجاجي على جسم الغالية، أو عن طريق تحديد زمن 

 .(shell boilers)ري التفوير. و تتبع هذه الطريقة في الغاليات التقليدية ذات الغالف الجدا

من مصدر يقع   (continuous bleed)كما يمكن تفوير الغالية على شكل نزف مستمر 

. عند الغليان يرتفع تركيز المواد   (nominal water level)بالقرب من المستوى األسمى للمياه 

ز المواد الصلبة. الصلبة عند سطح المياه لذلك فإن تفوير الجزء العلوي من الغالية يسمح بخفض تركي

و وفقاا للقياس الدوري )في مواعيد محددة( للمواد الصلبة الذائبة والكلية يمكن التحكم في فتح صمام 

لصرف الجزء العلوي من المياه بشكل مستمر. و يتم التحكم في فتح صمام   (bleed valve)النزف 

حددة أو ببعض خصائص مياه النزف في مواعيد ثابتة بإشارات كهربية دورية مرتبطة بمواعيد م

. و تتوافر في األسواق أنواع من (electrical conductivity)الغالية مثل التوصيلية الكهربية 

 الغاليات ذات التحكم األوتوماتيكي في المواد الصلبة الذائبة الكلية.

ة العالقة التي وفي طرق التفوير الحديثة يتم االعتماد على التفوير المتقطع للتخلص من المواد الصلب

تترسب في قاع الغالية، إلى جانب التفوير المستمر للتحكم في المواد الصلبة الذائبة الكلية . و ينبغي 

القيام بدورات التفوير المتقطع في فترات األحمال البسيطة بحيث ال يسمح بتراكم الحمأة للحد الذي 

 الغالية.يعيق االنتقال الحراري مما يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة ب

 التحكم في التفوير:

في األنظمة البسيطة ذات التحكم اليدوي، يتم ضبط صمام التفوير يدوياا للتحكم في كمية مياه التفوير 

بمواصفات الغالية.  ت الحد األقصى المسموح به بحيث يمكن االحتفاظ بتركيز المواد الصلبة الذائبة تح

و تحليلها بشكل مستمر و التحكم في عملية التفوير حتى  و تستلزم هذه الطريقة أخذ عينات من المياه

 . الوصول بخصائص مياه الغالية إلى المستوى المطلوب

وبعد هذا الحديث المختصر عن طرق معالجة المياة البد من تعريف بعض المصطالحات العلميه 

Terminology   : التى تم ذكرها سابقاا ومنها 
  Acidity الحامضيه  (1

 فى الماء  (+H)عبر عن تركيز ايونات الهيدروجين وهو مصطلح ي

  Alkalinity القاعدية  (2

فى  والكربونات والبيكربونات (-OH) روكسيل وهو مصطلح يعبر عن تركيز ايونات الهيد

 الماء 

  Cat-Ions & An- ions الكاتيون و األنيون  (3



حيذث بعبذر الكذاتيون وهو مصطلح يعبر عن الشق الموجذب والسذالب لالمذالح الذائبذة فذى المذاء 

بينمذذا يعبذذر االنيذذون عذذن الشذذق السذذالب      (……,+Na+,Mg+,Ca)عذذن الشذذق الموجذذب مثذذل 

 .(..…,-Cl-,CO3-,SO3)مثل 

  Hardnessالعسر  (4

تعريف عسر المياه: هي المياه التي تحتوي على كميات من أمالح الكالسيوم أو الماغنسيوم أو 

 وللعسر نوعان هما: .كليهما معا

 عسر المياه: * أنواع 

  Temporary Hardness سر الكربونات(.. العسر المؤقت )ع1

  Permanent Hardness)عسر الكبريتات(  . العسر الدائم2

 * العسر المؤقت:

ويحدد بمحتويات المياه من كربونات وبيكربونات الكالسيوم أو الماغنسيوم وهذه األمالح يقل 

  82C الماء عند درجة حرارة أقل من ل وتنفصل عنذوبانها بارتفاع درجة الحرارة حيث تتحل

على شكل ريم أو فقاقيع تترسب دائما على أسطح التبخير. وقد تتحلل هذه األمالح بالحرارة 

فتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي قد يهاجم أسطح التسخين داخل الغالية ويسبب التآكالت 

(Chemical Corrosion.) 

 * العسر الدائم:

سيليكات وجميع المركبات األخرى للكالسيوم  –كلوريدات  –محتويات المياه من كبريتات يحدد ب

والماغنسيوم. وهذه األمالح ال تتحلل أثناء عملة التسخين أو الغليان أا التبخير ولكن ذوبانها 

يقل إلى درجة كبيرة بارتفاع درجة الحرارة إلى أن تنفصل مكونة رواسب صلبة على أسطح 

 التسخين.

  PHاالس الهيدروجينى  (5

     14             0  وتكون قيمتة ما بين وهو مصطلح يعبر عن مدى حامضية الماء وقلويتها 

 فإن السط يكون قاعدى . PH > 7اذا كان اما  PH < 7ويكون الوسط حامضى اذا كان  

 Total susspended soilds(TSS) الشوائب العالقة مجموع  (6

العالقة ويمكن قياسه باحهزة قياس العكاره  وى الماء من الشوائب محتوهو مصطلح يعبر عن 

Turbidity  

 soilds dissolved sTotal(TDS) االمالح الذائبهمجموع  (7

 محتوى الماء من االمالح الذائبه وهو مصطلح يعبر عن 



 Fuel                      ثانياا : الوقود

  نوع الوقود 

اصاا من األكسدة يتحد خاللها األكسجين الجوي بعناصر الوقود. و تختلف تعتبر عملية االحتراق نوعاا خ

التأثيرات البيئية لعملية االحتراق تبعاا لنوع الوقود المستخدم . و هناك ثالثة أنواع رئيسية من الوقود 

 التجاري التي تستخدم في الغاليات :

 وقود الثقيل )المازوت( ال Fuel oil  

 ( وقود الخفيف )السوالرال Diesel  

  الغاز الطبيعيNatural Gas  

 كما تستخدم أنواع أخرى من الوقود بكميات ليست كبيرة:

 . الكيروسين 

 . الغاز البترولي المسيل 

 الوقود الحيوى (biogases)  . و المخلفات الزراعية 

قود ء مباشرة بنوعية الوو ترتبط الملوثات الناتجة عن عمليات االحتراق و المنبعثة إلى الهوا

 . المستخدم 

 Fuel oil  المازوت أوالا: 

المازوت من مشتقات البترول و لونه بني مائل للسواد و يتكون من متبقيات عمليات تقطير الزيت الخام 

. و المازوت سائل شديد اللزوجة في الظروف الجوية  0.95األسفلتي، و كثافته النسبية حوالي 

ستوك  24امه في عمليات االحتراق. و تعتبر درجة اللزوجة الطبيعية، لذلك يلزم تسخينه قبل استخد

المازوت  ريرذهي درجة لزوجة مناسبة لت الموقد Tip ( عند فونية Stoke)وحدة اللزوجة الحركية = 

(atomization)   و لتخزين و تداول المازوت فإن الحد األدنى لنقطة الوميض )درجة اشتعال البخار .

 =Flash point  م66ْ( هو . 

% بالكتلة و يعتبر عامالا مؤثراا في حدوث التآكل . 3.5– 3و قد يصل محتوى الكبريت في المازوت إلى 

% ، أما محتوى المواد المعدنية في 0.25و يصل الحد األقصى للمحتوى المائي في المازوت إلى 

، لذلك تم تحديد المازوت فيظهر كرماد ناتج عن عملية االحتراق، و قد يحتوي الرماد على مواد خطرة

ليات التسخين % كحد أقصى لمحتوى الرماد في الوقود . و يستخدم المازوت عادة في عم0.25نسبة 

و في الغاليات لتوليد البخار. و يعد المازوت أفضل أنواع الوقود البترولية لالستخدام في  في األفران 

 .  (luminosity)قدرته الضيائية  محتواة الحرارى و األفران بسبب



 

 

 

 Diesel   السوالر ثانياا 

السوالر من مشتقات البترول لونه أصفر داكن و يتكون من نواتج التقطير و بعض المتبقيات ، كثافته 

. و يستخدم السوالر في ماكينات الديزل الضخمة التي تعمل في وحدات توليد  0.87النسبية حوالي 

  (rotational speeds)عمل عند سرعات دورانية  الكهرباء والمحركات البحرية و الثابتة و التي ت

منخفضة نسبياا و ال تحتاج إلى نوعيات خاصة من الوقود . كما يستخدم السوالر أيضاا كوقود لمواقد 

التسخين في الصناعة، و في غاليات توليد البخار و المياه الساخنة و في عمليات التجفيف . و درجة 

م ، و درجة الحرارة الدنيا للتداول اآلمن 80ْستوك عند درجة  12.5اللزوجة القصوى للسوالر هي 

م . ويصل محتوى الكبريت في 60ْم، و قد تم حديثاا تخفيض نقطة الوميض للسوالر إلى 10ْحوالي 

.( 1.2-1 ) السوالر المصري إلى ًُ  % وزناا

  Natural gas الغاز الطبيعيثالثاا : 

 (ethane)ثان يو نسب مختلفة من غاز اإل  (methane)ثان يتكون الغاز الطبيعي أساساا من غاز المي

 S)2(Hباإلضافة لبعض آثار ثاني أكسيد الكربون و كبريتيد الهيدروجين   (heptane)، غاز الهبتان 

 % حجماا 0.2. و يصل تركيز كبريتيد الهيدروجين في الغاز الطبيعي إلى N)2(والنيتروجين 

 LPG  لةالغازات البترولية المسيرابعاا : 

من المنتجات الثانوية لعملية تكرير   (butane and propane)يعتبر البيوتان و البروبان التجاري 

البترول . و تتكون الغازات البتروليـة من خليط بنسب متفاوتـة من هذين الغازين. و كل من البيوتان و 



مسيل بسهولة عند ضغط البروبان له قيمة كبيرة في التسخين و يمكن تحويله إلى غاز بترولي 

. و يعبأ الغاز البترولي (refinery gas)منخفض. و يعرف الغاز البترولي المسيل بغاز معامل التكرير 

 250السائل حجماا إلى  الى عند تبخر الغاز تصل نسبة البخارالمسيل في أسطوانات واسعة االستخدام  و

 :1 

 

 ة االستخدام في مصرالقيمة الحرارية و مكونات أنواع الوقود الشائع

 الوقود

 وزن المكونات )نسبة مئوية(
 القيمة الحرارية

 )كيلوجول/كجم(

كربو

 ن
هيدروجي

 ن

كبري

 ت

نيتروجي

 ن

أكسجي

 ن
 الكلية ماء رماد

 غاز طبيعي

غذذذذذذذازات بتروليذذذذذذذة 

 مسيلة

 كيروسين

 سوالر

 مازوت

 الوقود الحيوى

 

75.0 

82.4 

 

86.0 

86.3 

86.0 

24.7 

 

25.0 

17.6 

 

13.7 

12.5 

10.5 

2.7 

 

-- 

-- 

 

0.07 

1.00 

3.00 

0.10 

 

-- 

-- 

 

-- 

0.05 

0.05 

0.40 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.05 

0.05 

20.6 

-- 

-- 

 

-- 

0.1 

0.2 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

0.2 

 

55300 

46860 

 

45900 

44570 

43250 

9473 

 

 

 

 

 



 Boilersثالثاا : الغاليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اجل(، أبسطها هو الغاليات األسطوانية ذات الغالف  ، و التذي يذتم هناك أنواع مختلفة من الغاليات )المر

جدارها الخارجي. و ينبغي عند اختيار نوع الغالية، أو تصذميمها، أن  موجة الى تسخينها بواسطة لهب 

تتم مراجعة العوامذـل الحراريذـة و الهيدروليكيذة و اإلنشذائية و نذوع الوقذود وأنظمذة االحتذراق، لتناسذب 

 شغيل.أغراض الت

وتختلف المشاكل المرتبطة بالغاليات عموماا تبعاا لنوع الغالية و نظام تشغيلها، لذلك فإنذه مذن المناسذـب 

غاليذات الضذغط العالي،، الضذغط المذنخفض، ولذدات البخذاراإللمام ببعض المصطلحذـات مثذل، الغاليذـة، م

  (hot water heating boilers)تسخين المياه الساخنة 

 لد البخار :الغالية أو مو

هي وعاء ضغط محكم يتم تسخين السوائل بداخله )غالباا المياه(. فإذا كان الغرض من اسذتخدام الغاليذة  

-hot)"غاليذذة الميذذاه السذذاخنة" سذذخان ميذذاه أو هذذو الحصذذول علذذى الميذذاه السذذاخنة فيطلذذق عليهذذا اسذذم 

water boiler)  لبخذار )الرطذب، المشذبع ، أو . أمذا إذا كذان الغذرض مذن اسذتخدام الغاليذة هذو توليذد ا

. يذتم تسذخين   (steam generator)المحمص( تحت ضغط مرتفع فيطلق عليها اسذم "مولذد البخذار" 

الميذذاه فذذي الغاليذذة بواسذذطة الحذذرارة الناتجذذة عذذن حذذرق الوقذذود )صذذلب ، سذذائل ، غذذازي(، أو باسذذتخدام 

 ه داخل الغالية عن طريق أسطح التسخين.الكهرباء أو الطاقة النووية . و يتم انتقال الحرارة إلى الميا

تعتبر وحدات توليد البخار هي أهم مصادر الطاقة في المنشآت الصناعية. و تتضمن تلك الوحدات 

خطين رئيسيين، خط الوقود و خط المياه، و هما خطان منفصالن تماماا عن بعضهما من حيث انتقال 

ن الخطين تتم من خالل انتقال الحرارة الناتجة من ، و العالقة الوحيدة بي  (mass transfer)الكتلة 

حرق الوقود إلى المياه و التي ينتج عنها توليد البخار . و يمكن التفريق بين وحدات توليد البخار 

 المختلفة اعتماداا على ما يلي:

 . نوع وحدة توليد البخار 

 . االستخدام 

 . نوع الوقود 

 . التقنية المستخدمة لمعالجة المياه 

 ناك وحدات أخرى لتوليد الطاقة يتم استخدامها في الصناعة مثل:و ه

 . مولدات الديزل 

 . التوربينات الغازية 

 

 



 : المطلوب مثل وهناك متطلبات ينبغي ان تكون وتتوفر فى الغاليات لتفي بالغرض

  د.البخار واألدنى من استهالك الوقو أن تكون الغالية قادرة على إنتاج الحد األقصى من( 1

 .للحمل يةمناسبة لالستهالك وتغيرات المستقبل أن تكون سعة الغالية ( 2

 .التشغيل بسرعة أن تعمل في بدأ ( 3

 .والضغوط تحمل االجتهادات الحرارية ( 4

 .واالنفجار أن تكون مجهزة بوسائل أمان من الحوادث ( 5

 .الصيانة سهولة ( 6

 .به المكان التي توجدأن النشغل حيز كبير من  ( 7

  .اقتصادية من حيث استهالك الوقود والطاقة ( 8

 .والصيانة أن يكون هناك فراغ من جميع الجهات يسمح بسهولة التحرك للمتابعة ( 9

 تصنيف الغاليات وفقاا لنوع وحدة توليد البخار )الشكل العام(

  Boiler classification))تقسيم الغاليات

ولكن اهمها وأكثرها أنتشاراا فى مصافى تكرير  يمكن تقسيم الغاليات من عدة أوجه مختلفة
 :كالتالى البترول يمكن تقسيمها 

 

 المواسير تبعا للمائع المتدفق خالل 

 : tube boiler) -(Fireغاليات مواسير اللهب أوالا : 

في هذا النوع من الغاليات تتدفق الغازات المرتفعة فى درجة حرارتها الناتجة عن االحتراق عبر قنوات 

غالباا ما تكون على شكل مواسير( تمر داخل وعاء للماء . كما يحتوي هذا الوعاء أيضاا ماسورة كبيرة )

( يتم بداخلها حرق الوقود . غالباا ما تستخدم غاليات مواسير اللهب  flame tube)ماسورة اللهب 

انتقال الحرارة  ألغراض التسخين و األغراض التجارية و االستخدامـات الصناعيـة. و تؤثر متطلبات

على شكل الغالية و تركيبها بحيث يسمح تصميمها باستخالص و نقل أكبر قدر من الطاقة الحرارية 

 الناتجة عن االحتراق إلى المياه .

، (pressure vessel)و تباع غاليات مواسير اللهب في شكل وحدة واحدة تتضمن وعاء الضغط 

عة على شكل وحدة يتم اختبارها بالكامل من قبل المصنع الحارق أو الوالعة و المكونات األخرى مجم

قبل شحنها إلى الجهة المطلوبة و يتم تسليمها كمنتج سابق التركيب و معد ليحتل مكانه المحدد داخل 

 .رباء و خط إمداد الوقود و المياهالمنشأة بسرعة بعد التوصيل بمصادر الكه

 

 



 : tube boiler) -(Fireغاليات مواسير اللهب 

 

 

 

 



 

  (Water Tube Boiler) غاليات مواسير المياه  ثانياا:

في هذا النوع من الغاليات تتواجد المياه داخل مواسير حيث تتدفق نواتج االحتراق )الغازات الساخنة( 

 .من حولها

تتكون أسطح التسخين في الغالية من مجموعة من المواسير، بعضها معرض مباشرة للهب و البعض 

ض لتدفق الغازات الساخنة الناتجة عن احتراق الوقود . و تزود مجموعات المواسير اآلخر معر

تعمل على إيجاد مسارات متعددة لتيار الغازات الساخنة المتدفق لتزيد من   (Baffles)بعوارض جارفة 

قارنةا كفاءة أسطح التسخين . و بهذا تنتقل الحرارة إلى المياه في الغالية عبر مواسير رقيقة المقطع م

أكثر   (working pressure)بسمك جدار غالية مواسير اللهب. و يمكن بالتالي زيادة ضغط التشغيل 

مما هو متاح في غاليات مواسير اللهب . كما يمتاز هذا النوع من الغاليات عن غاليات مواسير اللهب 

ما قورنت باألضرار  من ناحية انخفاض األضرار التي قد تنتج من حدوث تشققات بأحد المواسير إذا

 التي قد تنتج من جراء تصدع أو تشقق الغالف المحيط بغالية مواسير اللهب .

 

 

 

 



 ويتواجد هذا النوع فى مصافى تكرير البترول بأشكال مختلفة حيث يوجد منها ثالثة اشكال اساسية هى

 A(    type water tube boiler – A(اوال: غالية على شكل حرف 

  water drumوإثنان من مجمعات الماء    Steam drumلغالية من مجمع بخار تتكون ا وفيها

 

 

 



 

 

 

 O(    type water tube boiler – O(: غالية على شكل حرف نياا اث

غيذران   water drumومجمذع مذاء واحذد    Steam drumتتكذون الغاليذة مذن مجمذع بخذار  وفيهذا
 Oتكون على شكل حرف  مواسير المياة

 

 



 

 

 

 D(    type water tube boiler – D(: غالية على شكل حرف نياا اث

غيذران   water drumومجمذع مذاء واحذد    Steam drumتتكذون الغاليذة مذن مجمذع بخذار  وفيهذا
 Dمواسير المياة تكون على شكل حرف 



 

 

 

 

 

 ويتكون هذا النوع من ثالثة اجزاء اساسية وهى :

  steam drumلبخار وعاء ا .1

  Water drumوعاء الماء  .2

  water tubeمواسير المياه  .3



 

 

 Steam drumأوالا : وعاء البخار 

فذي أعلذى المرجذل البخذاري ويوجذد داخلذه مجموعذة أنابيذب  يكون موقعذه  steam drumوعاء البخار 

يكذون مثقذف ويمتذد  والذذي feed water distributionأهمها أنبوب توزيع الماء الداخل إلى المرجذل 

إلذى وعذاء البخذار بواسطة مضخات دفع مياه المراجل  بطول  حيث يدخل الماء المعالج  الذى يتم تدفيعة

عن طريق المضخات ويتوزع داخل الوعاء ثم يبدأ بذالنزول  Deaeratorالغازات الـ والخارج من مزيل 

 Waterوجذذود أسذذفل المرجذذلإلذذى وعذذاء المذذاء الم down comersعذذن طريذذق أنابيذذب المذذاء النذذازل 

drum المستمر  توي وعاء البخار على أنابيب التفوير . كذلك يحdown continuous blow   والتي

المسذذتمر والمذذزود  بذذة فذذي الماءاحيذذث يذذدخل أنبذذوب التفذذويريذذتم عذذن طريقهذذا الذذتخلص مذذن األمذذالح المذا

 Low pressure systemليذتم إرجذاع البخذار إلذى منظومذة  Flash tankبصذمام يذدوي إلذى خذزان 

لضذمان عذدم رجذوع البخذار إلذى  Check  valveحيذث يكذون أنبذوب البخذار مذزود بصذمام عذدم إرجذاع 

إلذى خذزان التفذوير   steam trapمرة أخرى بينما يدخل الماء عن طريق صذمام   flash tankالخزان 

Blow down tank ارج تمنعان تسرب الماء . وتوجد على جانبي وعاء البخار بوابتان تغلقان إلى الخ

حيذث يذتم عذن طرقذه تفريذغ   Ventلذى وعذاء البخذار يوجذد صذمام تهويذة والبخار خارج الوعاء وفي أع

ويوجذد  التشذغيل وعنذد وصذول الضذغط إلذى اأنابيب المرجذل والوعذاء مذن الفقاعذات الهوائيذة فذي بدايذة 

 steamحالذة ارتفاعذه داخذل ( تعمذل علذى تفريذغ الضذغط الزائذد فذي safty valveايضآ صذمامات أمذان)

drum ث يعمذذل هذذذا ويوجذذد أيضذذا علذذى وعذذاء الضذذغط مقيذذاس لمسذذتوى المذذاء حيذذ لحمايذذة المرجذذل ا



ويوجذد داخذل  ا steam drumعلذى السذيطرة علذى مسذتوى المذاء داخذل وعذاء الذـالمقياس في المرجل 

جموعذذة السذذايكلون إضذذافة إلذذى ذلذذك يوجذذد م الكيمياويذذة المضذذافةوعذذاء البخذذار أنبذذوب إضذذافة المذذواد 

cyclone – tube separator   والتذي تقذوم بالتقذاط قطذرات المذاء الموجذودة فذي البخذار ومنعهذا مذن

الخذذروج إلذذى المحمصذذة حيذذث يصذذبح البخذذار جذذاف وخذذالي مذذن الرطوبذذة. كمذذا يوجذذد ايضذذآ جهذذاز الفصذذل 

وتمنذذع مذذرور ( تسذذمح بمذذرور البخذذار baffles( حيذذث تتكذذون مذذن عذذدة طبقذذات)scrubberالميكذذانيكي )

الماء ولذلك سوف تتجمذع قطذرات المذاء المفصذولة وفائذدة هذذه الطبقذات هذو زيذادة المسذاحة السذطحية 

التي يتعرض لهذا البخذار المشذبع مذع قطذرات المذاء وبذذلك تذتم عمليذة الفصذل بشذكل أفضذل حيذث يخذرج 

ر مذن الجذانبين (. كما يوجد ايضآ على وعاء البخذاsaturated vaporبشكل ) scrubberالبخار من ال

( لمعرفة مسذتوى المذاء فذي المراجذل إضذافة gage glassesاألمامي والخلفي زجاجات مستوى الماء )

إلى أجهزة اآلالت الدقيقة التي تنقل اإلشارات المختلفذة عذن حالذة المرجذل مثذل انخفذاض مسذتوى المذاء 

الفصذل بذين البخذار الصذاعد  وغيرها . أن وعاء البخار يحتوي بداخلة على حاجز يعمل هذا الحاجر على

 .والماء النازل

 

 Water drum (Mud drum): وعاء الماء ثانياا 

نتيجة  )االمالح المترسبة( في التصميم لتصريف المواد المتجمعة  mud drum  استخداميكون 

 ماء التغذية و  Steam drum الدرم العلوييحتوي  ويحتوي على الماء فقط بينما التبخير العالي

  Superheated steamص يحمتال ملفات الى الذي يؤخذ  Saturated steam خار المشبعالب



 steam drum من Saturated water يتدفق الماء المشبع حيثالتفوير المتقطع  بعمليةايضاا قوم يو

 steam drum ، ثم يصعد مرة أخرى الى  Downcomer عبر أنبوب يسمى Mud drum الى

وتكون  (mud drum )هو األنبوب الخارج من و  Riser  بوب آخر يسمىباختالف الضغط عبر أن

 Steamحيث يتم  فيها تسخين الماء الصاعد الى مجمع البخار  موجهة اليه  Burners اللهب واقدم

drum  المتولد  وهنا نقطة مهمة في عملية التصميم اذ البد أن يضع المصمم في حسبانه مقدار الضغط

فقاعات وحرارة  Riser  جدران األنابيب خاصة وأنه سوف يتكون في منطقة من هذه العملية على

 . more expansion شديدة وزيادة في التمدد

 water tube ثالثاا: مواسير المياة 

وهى تلك المواسير التى تقوم بالوصل بين مجمع البخار ومجمع الماء وهى نوعان تلك التى تقوم 

اما التى تقوم     Down comer tubeى مجمع الماء تسمى بتوصيل الماء من مجمع البخار ال

وهى االكثر عرضة للهب لذا    Riser tubeبتوصيل المياة من مجمع الماء الى مجمع البخار فتسمى 

 البد من مراعاة ذلك فى تصميمها .

 (Composite Boiler) الغاليات المركبة  ثالثاا:

يات على دمج طريقة تشغيل غاليات مواسير اللهب و تقوم فكرة تصميم هذا النوع الحديث من الغال

 ولكن هذا النوع غير واسع االنتشار فى الصناعة مواسير المياه معاا 

 خصائص غاليات مواسير اللهب و غاليات مواسير المياه  
 

 مواسير المياه مواسير اللهب 

 20بذذذار ) 30-20محذذذدد بمقذذذدار  الضغط
 بار للغاليات ذات الحجم األكبر(

 ر محددغي

 غير محددة ميجاوات 20محددة بحوالي  السعة أو القدرة الحرارية

غير محددة حيث أنه يمكذن تصذميم الفذرن  كافة أنواع الوقود التجاري المستخدمةأنواع الوقود 
ليناسذذذب نوعذذذاا معينذذذاا مذذذن الوقذذذود نظذذذراا 

 التساعه 

 اللهب مرتفعة مقارنة بمواسير منخفضة مقارنة بمواسير المياه التكلفة

وحدة واحذدة أو متكاملذة جذاهزة  التركيب
للتشغيل بعد توصذيلها بالخذدمات 

 الالزمة في الموقع

يمكذذن تجميعهذذا بالمصذذنع أو تركيبهذذا فذذي 
 الموقع

% )القيمذذذذذة الحراريذذذذذة 85-80 الكفاءة
العليا( تبعاا لنوع الوقود و يمكذن 

القيمذذة الحراريذذة العليذذا( تبعذذاا % )85-90
لنذذوع الوقذذود. الغاليذذة مذذزودة بذذالموفر أو 



زيذذذذادة النسذذذذبة بتزويذذذذد الغاليذذذذة 
 (economizer)بالموفر 

ويمكذذذن   (preheater)بمسذذذخن هذذذواء 
استخدام االثنذين لزيذادة الكفذاءة إلذى الحذد 

 األقصى

الغرض من مياه 
 االستخدام

أغذذراض التسذذخين وتوليذذد بخذذار 
 مشبع للصناعة

توليذذذد الطاقذذذة وتوليذذذد البخذذذار للعمليذذذات 
 الصناعية

 

 الستخداملتصنيف الغاليات وفقًا 
 

 يمكن تقسيم أنظمة الغاليات إلى:

 غاليات لتوليد الطاقة الكهربية . (1

 غاليات البخار عالي الضغط لالستخدام الصناعي . (2

 غاليات البخار منخفض الضغط لالستخدام الصناعي . (3

 أنظمة التسخين بالبخار (4

 بخار ال-ير دورة المياهأنظمة تستخدم سوائل تسخين أخرى غ (5

 أنظمة البخار لتوليد الطاقة الكهربية
لتوليتتد الطاقتتة الكهربيتتة فتتي المرافتتق العامتتةع و هتتي تعمتت   نتتد  مواستتير الميتتاهتستتتخدم الغاليتتات  ات 

 كمتا تستتخدممرتفعتة بشتك  ملحتو  ع   (sub-critical pressure)من الضغط تحت الحرج  مستويات

. و يمتتد مولتتد  (super-critical pressure)فتتي بعتتض وحتتدات الطاقتتة  نتتد ضتتغوج فائقتتة الحتترج 

وفتي الوحتدات الحدي تة تكتون الغاليتات متزودة بملحقتات مستا دة  .المحمصتوربينات بالبخار الالبخار 

 ستتتخانات الهتتتواءع   (reheaters) ملفتتتات د تتتادة التستتتخينع (superheaters)المحمصتتتات م تتت : 

(preheaters)  دة .والتي تزيد من الكفاءة الحرارية للوح 

 Systems) SteamPressure -(High  العمليات  الية الضغطأنظمة 
ع تبعًا للضغط Water tube مياهمواسير أو  Fire tube لهب مواسيره ه األنظمة غاليات  في تستخدم

ات ت  المكابس والمضختلتشغي إلمداد التوربينات بالقدرة الالزمة أو السعة المطلوبة. ويستخدم البخار



و  مرتفعة حرارة اتكما يستخدم أيضًا لسد احتياجات العمليات الصنا ية من درج عبيهةوالمعدات الش

 ضغط  الي .

    Pressure Steam System-(Low( المنخفضالضغط   ملياتأنظمة 

كأنظمتة مقتاس   (bar 1)تحتت واحتد بتار   نتد ضتغط تصتنف الغاليتات و ستخانات الميتاه التتي تعمت 

 .منخفض ضغط

 Heating Boiler)-(Steam البخار بتسخين الغاليات  

من الصلبع و في بعض األحيان  ةمصنو منخفض وحدات ضغط  من البخاربتسخين التكون غاليات ت

تستتتخدم غاليتتات الضتتغط المرتفتتع المصتتنو ة متتن الصتتلب فتتي المبتتاني الستتكنية الكبيتترة أو المنشتت ت 

أجهتزة تخفيض الضغط فتي لامات صمب تزود خطوج البخارو في م   ه ه الحاالت  عالصنا ية الضخمة

و ملفتتات   (convectors) ستتخانات الحمتت  الحتترار  و   (radiators) التستتخين باإلشتتعاع الحتترار  

و تعم  أنظمة تسخين البخار في دوائر مغلقة تضمن  ودة متك فات البختار  . (steam coils)البخار 

 دلى الغالية.

  :تعليمات تجهيز الغالية للتشغيل

 بمعنى اجراء االختبارات المعملية عليها  التي تغذي الغالية مياه معالجة المياة التأكد من أن (1

 خزان المياه للتأكد من وجود المياه به منسوب مراجعة يتم (2

 مالحظة اتجاه دوران طلمبة تغذية المياه  (3

 السحب والطرد لطلمبات تغذية المياه مفتوحة التأكد من أن بلوف (4

زجاجة البيان للتأكد من رجوع المياه  تصفية ن وذلك عن طريق البيا التأكد من سالمة أجهزة (5

  بعد االختبار ومتابعة قراآت مانومتر الضغط إلي منسوبها الطبيعي

 التأكد من منسوب المياه داخل الغالية عن طريق أجهزة البيان (6

مياه بها العوامة الجانبية وذلك بتفوير المياه منها والتأكد من عمل طلمبة ال التأكد من سالمة (7

 الغالية بالمياه لتعويض



 التغذية طلمبة وذلك بتفوير الغالية حتى تعمل  العوامة الرأسية التأكد من سالمة (8

حسب المستويات المختلفة في حالة عدم قيام العوامة بإعطاء اإلشارة  يتم إعادة ضبط العوامة (9

 التغذية  المحددة للطلمبة

حتى يظل مستوي  ية(وذلك بفتح صمام التفوير للغاليةالتأكد من أداء العوامة الرأسية )الداخل (10

بعد اال  واليتم إعادة التشغيل  الماء داخل الغالية للحد االدني الذي يجب أن تفصل فيه العوامة

 رجوع مستوي المياه للغالية للمستوي الطبيعي 

المياه التأكد من عمل محبس التفوير للغالية وذلك بتفوير بعض المياه ومالحظة تسرب  يجب (11

 ماسورة التفوير من

 غازمانومتر ضغط ) الوقود (ال التأكد من قراءة (12

  الهواء وفوهة خروج ) الوقود ( الغاز التأكد من نظافة موجه (13

 ( photo cell ) التأكد من نظافة الخلية الضوئية (14

 زالوقود ( الغا) رالتأكد من نظافة فالت (15

 لمياه مفتوحةالسحب والطرد لطلمبات تغذية ا التأكد من أن بلوف (16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


